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     The objectives of this research are to: study and compare the principles 
of bicycle route design and planning in Thailand and other countries; survey of 
behaviors and needs of users in oder to assess factors and level of success of bike 
paths; and suggest ways of improving the network of bike paths and connecting bike 
paths to public transits in Sathorn Road, Klong Phai Singto community and Pradit 
Manutham Road areas.  

     This research conducted a survey of 50 sampled population in each 
study area to find out their types, behaviors and needs for bicycle routes. The 
analysis shows that the sampled population used these bicycle routes for different 
purposes such as to connect to other communities, parks, offices, and schools. Some 
used bicycles for exercising and sightseeing. The physical attributes of the bicycle 
paths that sampled population need are width of bike path, resting spots, and well-
connected bike network. Moreover, the improvements these bike paths need for 
better success are expanded network of bike paths to connect communities to 
essential urban amenities and design for safe environment for bicycle users. 
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บทที่ 1 
บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 การคมนาคมขนส่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่ควรมีการจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเมือง 
โดยเฉพาะเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร ที่ประสบปัญหาการจราจรที่คับคั่ง มลพิษทางอาศจาก
ควันพิษของรถยนต์ และความเครียดจากการเดินทาง  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบอัตราการเพ่ิมปริมาณของ
รถส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกในปี 2559 และ ปี 2560 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.08 
(กรมการขนส่งทางบก, 2559)  ซึ่งกรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะทำให้ เป็นมหานครแห่งความ
ปลอดภัย เดินทางสะดวก และรวดเร็ว ที่ผ่านมามีการจัดทำเส้นทางจักรยานเพ่ือให้เป็นทางเลือกการ
เดินทางและให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานแทนพาหนะส่วนตัวมากขึ้น มีการดำเนินการส่งเสริมด้าน
อ่ืน ๆ เช่น ในปี 2558 มีการจัดประชุมการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน  
หรือ Thailand Bike and Walk Forum จัดโดยสถาบันการเดินและการจักรยานไทย และสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นการประชุมที่จัดขึ้นเพ่ือเป็นเวทีนำเสนอ
ผลงานวิจัยและวิชาการที่เกี่ยวกับการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการนำเสนอผล
การทำงานระดับชุมชน ท้องถิ่น ซึ่งเป็นชุดประสบการณ์การวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่  
(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2561) นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนจากรัฐบาล 
ให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานการเพ่ือการคมนาคมก็เป็นลักษณะของการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน 
เช่น  กิจกรรมปั่นเพ่ือแม่ (BIKE FOR MOM) ส่งผลให้เกิดกระแสใหญ่การปั่นจักรยานไปทุกชุมชน
(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , 2558) แต่ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมเพ่ือการออก
กำลังกายเท่านั้น และแม้จะมีการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน แต่อันดับการใช้จักรยาน ในปีพ.ศ. 
2562 กรุงเทพมหานครอยู่ที่อันดับ 88 จาก 90 เมืองทั่วโลก มีผู้ใช้จักรยานเพียง 0.25% ของคนทั้ง
เมือง (BLT Bankok, 2562) นอกจากนี้การปั่นจักรยานในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร บนเส้นทางจักรยาน 
ปัจจุบันมีรถจักรยานยนต์เข้ามาวิ่งในเส้นทางจักรยานหลายแห่ง บางจุดมีรถตู้ รถส่วนบุคคลเข้ามา
จอดทับเส้นทาง มีผู้ค้าหาบเร่เข้ามาตั้งวางสินค้ากีดขวางเป็นปัญหาการใช้ พ้ืนที่จักรยานผิด
วัตถุประสงค์ (สำนักข่าวอิศรา, 2559)  นอกจากนี้เส้นทางจักรยานยังไม่มีความเชื่อมต่อเส้นทาง
ระหว่างชุมชน และยังขาดการวางระบบให้เป็นโครงข่ายครอบคลุมทุกพ้ืนที่ หรือรองรับเส้นทางในรัศมี 
2-3 กิโลเมตร ซึ่งจะทำให้คนหันมาใช้รถจักรยานมากขึ้น ทำให้การใช้ทางจักรยานมีอุปสรรคและ
เส้นทางจักรยานนั้นๆ ยังไม่ประสบผลสำเร็จตามต้องการ 

 การศึกษาเส้นทางจักรยานในต่างประเทศ พบว่า มีการออกแบบเพ่ือแก้ไขและสนับสนุน  
ด้านความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้จักรยาน  เช่น การศึกษาทางจักรยาน 
ในประเทศญี่ปุ่น ที่มีการคิดวิเคราะห์จากพ้ืนฐานเส้นทางการใช้จักรยานที่มีอยู่เดิม และเพ่ิมเติมความ
สะดวกและความปลอดภัยสำหรับผู้ ใช้ เส้นทางจักรยาน นอกจากนี้ยังระบุข้อกำหนดต่าง  ๆ  
เป็นลักษณะของกฎหมายที่ใช้บังคับอีกด้วย (MLIT, n/a)    
 จากปัญหาของเส้นทางจักรยานในกรุงเทพมหานครทั้งในด้านการออกแบบวางผังและกร
จัดการการใช้จักรยาน จำเป็นต้องมีการรศึกษาเพ่ือกำหนดแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงส่งเสริม
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การออกแบบพัฒนาเส้นทางจักรยาน และการกำหนดแนวทางโครงการจักรยานเพ่ือสร้างเส้นทาง
จักรยานที่ปลอดภัยและเชื่อมโยงกับเส้นทางขนส่งสาธารณะอ่ืน ๆ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้ประชาชนหัน
มาสนใจในการใช้จักรยานเพ่ือการสัญจรในชีวิตประจำวันและให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางจักรยานที่มี
ประสิทธิภาพเต็มรูปแบบมากขึ้นเพ่ิมมากขึ้น การศึกษาทฤษฎี แนวความคิดการในการออกแบบทาง
จักรยาน ให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ มีความครอบคลุมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและ
พฤติกรรมการใช้เส้นทางจักรยานของชุมชน มีความปลอดภัย สามารถเข้าถึงชุมชนและเชื่อมโยงกับ
เส้นทางขนส่งสาธารณะอ่ืน และเปรียบเทียบกับลักษณะการออกแบบเส้นทางจักรยาน เพ่ือสังเคราะห์
แนวทางในการพัฒนาเส้นทางกรณีศึกษาและเส้นทางจักรยานอ่ืน ๆ ของประเทศไทยต่อไป 
 

1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.  เพ่ือศึกษาทฤษฎีการออกแบบเส้นทางจักรยานที่เป็นสากลเปรียบเทียบกับการออกแบบ
เส้นทางจักรยานกรณีศึกษา  
2.  เพ่ือศึกษาลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของเส้นทางจักรงานในย่านชุมชน
ลักษณะต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร 

 3.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรม และลักษณะการใช้งานของผู้ใช้งาน  การสัญจรด้วยจักรยาน  
และความต้องการของประชาชนในย่านในการสัญจรด้วยจักรยาน 
 4.  เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางจักรยาน 
เพ่ือยกระดับความสำเร็จของเส้นทางจักรยานทั้งด้านลักษณะทางกายภาพของสภาพแวดล้อมของ
เส้นทางจักรยานและการใช้เส้นทางของประชาชน 
 

1.3 คำถามการวิจัย 
 เส้นทางจักรยานที่กรุงเทพมหานครจัดทำขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จเพียงใด  
มีปัจจัยที่ เป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการจูงใจให้ประชาชนใช้จักรยานและตอบสนองการใช้งาน
ประกอบด้วยปัจจัยใดบ้าง  
 

1.4 สมมุติฐานของการศึกษา  
 เส้นทางจักรยานที่กรุงเทพมหานครจัดทำขึ้นไม่ประสบผลสำเร็จ มีผู้ใช้จักรยานจำนวนน้อย 
และไม่พึงพอใจกับเส้นทางจักรยาน เนื่องจาก 
  1.  โครงข่ายเส้นทางจักรยานไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของย่านและไม่เชื่อมต่อ
จุดหมายของการสัญจร 
 2.  สภาพทางกายภาพของเส้นทางจักรยานขาดความสะดวกสบายและความปลอดภัย   
และไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้จักรยาน 
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1.5 ขอบเขตการศึกษา 
เกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่ศึกษา คือ รูปแบบเส้นทางจักรยานในย่านชุมชน โดยเลือกลักษณะการ

ออกแบบเส้นทางจักรยานเป็นทางจักรยานที่จัดช่องทางสำหรับจักรยานโดยเฉพาะที่แตกต่างกัน 3 
รูปแบบ ได้แก่ เส้นทางจักรยานใช้ร่วมกับถนน เส้นทางจักรยานแยกเฉพาะจักรยาน เส้นทางจักรยานยกระดับ 
โดยได้ขอบเขตในพ้ืนที่ ดังนี้ 

 ขอบเขตด้านพื้นที่ 

 

 
1. เส้นทางจักรยานและย่านสาทร                      2.เส้นทางจักรยานและย่านคลองไผ่สิงโต                      3. เส้นทางจักรยานและย่านประดิษฐ์มนูธรรม 

 

ขอบเขตพ้ืนที่ 

รูปที่ 1 แสดงขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา 
(ปรับปรุงจากแผนที่สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ,2562.) 

 พ้ืนที่เส้นทางศึกษา  1. เส้นทางจักรยานใช้ร่วมกับถนน และย่านสาทร    
  2. เส้นทางจักรยานยกระดับ และย่านคลองไผ่สิงโต 
  3. เส้นทางจักรยานแยกเฉพาะประดิษฐ์มนูธรรมและย่านเลียบด่วนรามอินทรา 
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1.6 ขั้นตอนของการศึกษา  
 ขั้นตอนของการศึกษาได้จัดทำสรุปเป็นแผนภูมิแสดงการวิจัย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 1 แสดงแผนภูมิแสดงการวิจัย  
 

การสำรวจ จัดเก็บขอ้มูล ทำแผนที ่

แนวคิดและทฤษฎี 

ดำเนินการทำการวิจัย  

ด้านกายภาพ 

- แนวคิดและหลักการใน
การออกแบบทางจักรยาน   
- แนวคิดในการออกแบบ
เส้นทางจักรยานของ
ต่างประเทศ (Case 
study)  เช่น 

- ความสว่าง 

- ขนาดถนน 

- จุดเชื่อมต่อ 

- สภาพถนน 

- ฯลฯ 

ผู้ใช้งาน  
- แนวคิดเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเดินทาง
ด้วยจักรยาน 
- แนวคิดด้านการส่งเสริม
ให้ใช้จักรยาน เช่น 
- วัย/เพศ 
- ช่วงเวลา 
- กิจกรรมการใช้  
- ฯลฯ 

ด้านอื่นๆ 

- แนวความคิดเรื่อง 
Sustainable 
Transportation 

- แนวคิดด้านกฎหมาย
ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น 

- ด้านเศรษฐกิจ 

- สิ่งแวดล้อม 

- สังคม 

- ความปลอดภยั 

- ข้อบังคับ 

- ฯลฯ 

กำหนดตัวแปรทีม่ีผลต่อการ
ใช้งานเส้นทางแต่ละย่าน 

• แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางดว้ยจกัรยาน 

• แนวคิดและหลักการในการออกแบบทางจักรยาน 

• แนวความคิดเรื่อง Sustainable Transportation 

• แนวคิดด้านการส่งเสริมให้ใช้จักรยาน 

• แนวคิดด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
• แนวคิดในการออกแบบเส้นทางจกัรยานของต่างประเทศ (Case study) 

วิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจ
และแบบสอบถาม 

สรุปข้อดี ข้อเสีย และเสนอแนะแนวทาง
โครงข่ายเส้นทางจักรยาน 

ทางจักรยานในกรุงเทพฯ ที่มีการใช้งานน้อย  
เพราะเส้นทางจักรยานไม่สอดคล้องกับการใช้งาน
ของย่าน 

ปัญหา ที่มาและ
ความสำคัญ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

สำรวจเส้นทาง 
แต่ละย่าน 

แบบสอบถาม 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยักายภาพของ
เส้นทางและสภาพแวดล้อมกับพฤติกรรม

และความต้องการของผู้ใช้เส้นทาง 
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1.7 วิธีการศึกษา 
 - ศึกษาแนวคิดทฤษฎี มาตรการส่งเสริมโครงข่ายการเชื่อมต่อทางจักรยาน และกรณีศึกษาใน
ต่างประเทศที่มีการใช้งานจักรยานเพ่ือเป็นแนวทางในการเปรียบเทียบกับเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่
ศึกษา 

 - สร้างกรอบแนวคิด กำหนดตัวแปร และกำหนด รวบรวมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงจาก
แนวคิดและกรณีศึกษา 

 - สำรวจภาคสนามด้านกายภาพ เก็บข้อมูลโดยการถ่ายภาพสภาพพ้ืนที่ปัจจุบัน  

- สำรวจกลุ่มคนที่ใช้งานเดิม ผู้สนใจใช้เส้นทาง ในพ้ืนที่ศึกษา โดยการสัมภาษณ์ผู้ใช้เส้นทาง
จักรยานและคนในย่านแต่ละพ้ืนที่  

 - สรุป ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจด้านกายภาพ และความต้อการของคน
ในย่านที่ใช้ทางจักรยานในแต่ละพ้ืนที่ 

 - เสนอแนะแนวทางการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 แสดงแนวทางการศึกษา 
 

 

 

 

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบ

กับเส้นทางจักรยาน

ด้านต่าง ๆ 

พฤติกรรมและความ

ต้องการ ผู้ใช้ ผู้สนใจ  

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

มาตรฐาน /ทฤษฎี / 

ข้อมูลจากกรณีศึกษา

ต่างประเทศ 

    ข้อเสนอแนะแนวทาง

ปรับปรุง แนวทางแก้ไข แนวทางแก้ไข 
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1.8 แหล่งข้อมูล 
- พ้ืนที่ศึกษา, สำนักงานเขต ข้อมูลการใช้งาน การดูแลรักษา 
- สำนักงานการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลการออกแบบเส้นทางจักรยาน  
- สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร ข้อมูลแผนที่ นโยบายการวางผังเมือง 
- ลงพื้น ที่เก็บข้อมูล 
- อินเทอร์เน็ต 
- วิทยานิพนธ์, งานวิจัยต่างๆ, บทความเชิงวิชาการ 
- สอบถามจากผู้มีประสบการณ์ 
 

1.9 อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า 
- คอมพิวเตอร์กล้อง ถ่ายภาพ  
- โปรแกรม GIS  
- เครื่องบันทึกเสียง / สมุด /ปากกา กระบวนการสำรวจภาคสนาม 
- แบบสอบถาม / สัมภาษณ์ / การสังเกตการณ์ ในกระบวนการประชาชนในพ้ืนที่ 
- จักรยานและอุปกรณ์ กระบวนการสำรวจภาคสนาม 
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บทที ่2 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ในบทนี้เป็นการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ ที่จะนำมาเป็นข้อ
เปรียบเทียบในการกำหนดตัวแปรในการวิจัยและการวิเคราะห์การใช้เส้นทางจักรยานแต่ละรูปแบบ 
แนวคิดในการออกแบบเส้นทางจักรยานที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของย่าน  และแนวทางการ
ส่งเสริมมาตรการการจูงใจในการใช้เส้นทางจักยาน เพ่ือเป็นกรอบการวิจัยของการศึกษาและวิเคราะห์
สำหรับการวิจัยนี้ 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางด้วยจักรยาน 
2.1.1 จุดมุ่งหมายของการขี่จักรยาน  

โดยทั่วไปจุดมุ่งหมายหลักๆ ของการขี่จักรยาน (สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง

และจราจร, 2559)  ได้แก่ 

1. การขี่จักรยานเพื่อการเดินทาง เป็นการขี่จักรยานโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือไปทำกิจกรรม
บางอย่างที่ปลายทาง เช่น ทำงาน เรียนหนังสือ หรือจับจ่ายซื้อของ ซึ่งระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง
เป็นปัจจัยที่สำคัญในการออกแบบ 

2. การขี่จักรยานเพื่อการสันทนาการ เป็นการขี่จักรยานที่มีวัตถุประสงค์ในตัวของกิจกรรม
การขี่จักรยานเองได้แก่ เพ่ือออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ หรือเพ่ือการท่องเที่ยว ซึ่งระยะเวลาที่ใช้
ในการเดินทางไม่เป็นปัจจัย 

2.1.2 ลักษณะของการเดินทางโดยใช้จักรยาน 
1. การเดินทางในละแวกบ้าน กลุ่มผู้ใช้การเดินทางลักษณะนี้เป็นการเดินทางในระยะสั้นๆ 

เช่น เพ่ือไปยังโรงเรียนใกล้บ้าน  ร้านค้าใกล้บ้าน หรือเด็กๆ ที่ขี่จักรยานเล่นใกล้บ้าน เป็นต้น  
เหมาะสำหรับผู้มีทักษะในการขี่จักรยานน้อย โดยทั่วไปความเร็วที่ใช้ไม่เกิน 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
เพ่ือเชื่อมกับจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ในชุมชนนั้นได้ ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเป็นปัจจัยหลัก
สำหรับทางจักรยานในลักษณะนี้ โดยหลักของการเดินทางในละแวกบ้าน ได้แก่ 

- เน้นหลักความปลอดภัยมากที่สุด 
- สะดวกสบายในการใช้งาน 
- ใช้ความเร็วต่ำและมีปริมาณการจราจรน้อย 
- ควรเป็นเส้นทางจักรยานแยกออกจากช่องทางจราจรทั่วไป 
- เมื่อเชื่อมกับจุดหมายปลายทางที่มีการจราจรคับคั่ง ควรให้แบ่งแยกทางจักรยาน

ออกจากกระแสจราจรหลัก 
- ความลาดชันของเส้นทางน้อย 
- ควรมีสัญญาณไฟจราจรที่จุดตัดกับถนนที่มีการจราจรคับคั่ง 
- จัดให้มีที่จอดรถจักรยานที่จุดหมายปลายทางต่าง ๆ 
- ควรมีไฟส่องสว่างอย่างเพียงพอสำหรับการเดินทางในเวลาค่ำ 
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- การออกแบบควรใช้ประโยชน์จากภูมิทัศน์ของพ้ืนที่ช่วยในการป้องกันลมและฝน 

2. การเดินทางเพื่อเรียนหรือทำงานเป็นประจำ  กลุ่มผู้ใช้การเดินทางลักษณะนี้เป็นการ
เดินทางในระยะทางที่ไกลมากยิ่งขึ้น เพ่ือเรียนหรือทำงาน กลุ่มผู้ใช้งานเป็นเด็กชั้นมัธยมขึ้นไปหรือ
คนทำงาน เส้นทางการเดินทางอาจเป็นถนนใหญ่ที่มีการจัดช่องทางจักรยานให้ใช้ร่วมกันหรือเป็นทาง
จักรยานโดยเฉพาะก็ได้ โดยทั่วไปความเร็วที่ใช้ประมาณ 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ผู้ใช้จักรยานกลุ่ม
นี้มักมีทักษะการขับข่ีและประสบการณ์ที่สูงขึ้นและจะเลือกเส้นทางท่ีเดินทางได้รวดเร็ว ประหยัดเวลา 
มากกว่าปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น ความรู้สึกปลอดภัย ความสะดวกสบาย และความสวยงามของเส้นทาง 
นอกจากนี้ผู้ใช้กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มผู้ใช้งาน โดยหลักของโครงข่ายทางจักรยานในเมือง ได้แก่ 

- พ้ืนผิวทางจักรยานต้องเรียบ ไม่ขรุขระหรือมีอุปสรรค 
- เส้นทางเชื่อมต่อโดยตรงและขับข่ีได้ต่อเนื่องและกลมกลืน 
- ลดความล่าช้าต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึน 
- ออกแบบให้มีพ้ืนที่ในการขับขี่เพียงพอ 
- ออกแบบทางแยกให้ลดความขัดแย้งกับกระแสจราจรอื่น ๆ 
- ควรมีไฟส่องสว่างอย่างเพียงพอสำหรับการเดินทางในเวลาค่ำ 
- จัดให้มีที่จอดรถจักรยานที่จุดหมายปลายทางต่าง ๆ หรือบริเวณท่ีใกล้เคียง 
- จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืน ๆ สำหรับเปลี่ยนเสื้อผ้า ที่เก็บของ และท่ีอาบน้ำ 

3. การออกกำลังกาย  กลุ่มผู้ใช้จักรยานเพ่ือการออกกำลังกายมักเป็นกลุ่มผู้ใช้งานที่มีความ
มั่นใจ มีทักษะในการขับขี่และประสบการณ์สูง มักเดินทางในระยะทางไกลเพ่ือออกกำลัง โดยใช้ถนน
ใหญ่หรือถนนในชนบท บางครั้งทางอาจมีความลาดชันได้บ้างเพ่ือความท้าทายในการออกกำลังกาย 
ความเร็วที่ใช้โดยทั่วไปจะเกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ผู้ใช้จักรยานกลุ่มนี้มักจะเดินทางกันเป็นกลุ่ม
ตั้งแต่สองคนข้ึนไปและบางครั้งชอบข่ีตีคู่กันไป 

- พ้ืนผิวทางจักรยานต้องเรียบ ไม่ขรุขระหรือมีอุปสรรค 
- ลดความล่าช้าต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึน 
- เลือกเส้นทางท่ีท้าทายในการใช้กำลังกายและและมีความลาดชันบ้าง 
- ควรให้มีความกว้างของถนนยิ่งมากยิ่งดี 

4. การท่องเที่ยวและสันทนาการ  กลุ่มผู้ใช้จักรยานกลุ่มนี้ใช้จักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวและ 
สันทนาการโดยให้ความสำคัญกับการได้รับประสบการณ์ที่ดีในการขี่จักรยาน  โดยที่ไม่มีข้อจำกัดใน
เรื่องของเวลาการเดินทาง ผู้ใช้กลุ่มนี้มีระดับทักษะและประสบการณ์ในการขับขี่ที่หลากหลาย 
เส้นทางจักรยานสำหรับกลุ่มผู้ใช้จักรยานกลุ่มนี้ มักเป็นเส้นทางตามแนวริมฝั่งแม่น้ำ ชายฝั่ง หรือภูเขา 
โดยเป็นเส้นทางจักรยานที่สวยงามและมีปริมาณการจราจรต่ำ 

- เป็นเส้นทางจักรยานที่เน้นความสะดวกสบาย 
- พ้ืนผิวทางมีสภาพที่ด ี
- มีความลาดชันน้อย 
- มีความปลอดภัยสูง 
- เลือกเส้นทางท่ีสวยงามและน่าสนใจ 
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- จัดให้มีที่จอดรถยนต์และที่จอดรถจักรยานสำหรับเปลี่ยนจากการใช้รถยนต์เป็นใช้
จักรยานตามจุดต่าง ๆ 

5. การขี่จักรยานระยะทางไกล กลุ่มผู้ใช้กลุ่มนี้เดินทางเป็นระยะทางไกล โดยใช้จักรยานที่
ออกแบบมาเพ่ือการเดินทางระยะไกล 

- เป็นเส้นทางที่นำไปสู่จุดหมายปลายทางท่ีน่าสนใจต่าง ๆ 
- ควรมีความกว้างของไหล่ทางมาก 
- พ้ืนผิวทางมีคุณภาพดี 
- มีจุดพักริมทาง และสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น น้ำดื่ม สุขา ที่พักผ่อน ฯลฯ 

2.2 แนวคิดและหลักการในการออกแบบทางจักรยาน 
 ลักษณะของการใช้จักรยานจะมีจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทาง นอกจากนี้จุดแวะพักและ
จุดบริการต่าง ๆ ก็เป็นสิ่งจำเป็น เช่น แนวทางการออกแบบทางจักรยานของเมืองสมัยใหม่และเมือง
ท่องเที่ยวหลายเมืองทั้งในสหราชอาณาจักรและยุโรป ในเมืองเหล่านี้ การเดินทาง 30-40% นั้นเป็น
การใช้จักยาน การปั่นจักรยานจึงเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนแถบนี้ เพราะเส้นทางจักรยานนั้นอยู่
ร่วมกับถนนหลัก โดยจะต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ การวางผังเพ่ือการป้องกัน
ความแออัดของเมืองในอนาคต มีร้านค้าและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ถนนที่สวยงามเหมาะสม 
และปลอดภัย (Heydon and Lucas-Smith, 2014b)  

2.2.1 แนวคิดในการออกแบบทางจักรยาน 
ในการใช้จักรยานนั้น การจัดบริการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ในการใช้จักรยานเป็นสิ่งที่

สำคัญ และสิ่งที่จำเป็นประการแรกก็คือ การจัดเส้นทางจักรยานที่เหมาะสมให้แก่ผู้ใช้จักรยาน ซึ่งใน
เรื่องของจัดเส้นทางจักรยานมี แนวคิดท่ีสำคัญ คือ (พิเชษฐ์ เรือนสอน, 2546) 

1. เส้นทางจักรยานนั้น จะต้องเป็นทางที่จักรยานสามารถไปและกลับได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง 
เพ่ือเชื่อมกับระบบขนส่งมวลชนอ่ืน ๆ ควรเป็นเส้นทางที่สามารถสวนทางกันได้เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ 
และมีต้นไม้ขนานตลอดทางเพ่ือความร่มรื่น  

2. ควรจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือส่งเสริมการใช้จักรยานบริเวณจุดสิ้นสุดการเดินทาง
เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้จักรยานเพื่อลดข้อจำกัดต่าง ๆ เช่น สภาพอากาศ ระยะทาง  

3. ความตรงของเส้นทาง (Directness) เส้นทางตัดตรงไปสู่จุดหมายปลายทางเป็นสิ่งสำคัญ
อันดับแรกสำหรับผู้ขี่จักรยานเพ่ือประโยชน์ใช้สอย  (Utilitarian Cyclist) ในขณะที่ผู้ขี่จักรยานเพ่ือ
ความเพลิดเพลินจะให้ความสำคัญน้อยกว่า  

4. ความสะดวก (Convenience) โครงข่ายทางจักรยานต้องมีการเข้าถึงยังจุดหมายที่สำคัญ
ต่าง ๆ ได้สะดวก รวมถึงการจัดหาที่จอดจักรยานที่ปลอดภัยและอยู่ในทำเลที่เหมาะสม  

5. ความชัดเจน (Clarity) โครงข่ายทางจักรยานต้องไม่สร้างความสับสนให้แก่ผู้ใช้และง่ายที่
จะเข้าใจ โดยเฉพาะการออกแบบบริเวณทางแยก  การทำป้ายสัญญาณสำหรับจักรยานและ
ยานพาหนะชนิดอื่น ๆ  
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6. ความมั่นใจ (Security) ทางจักรยานต้องสร้างความรู้สึกมั่นใจให้แก่ผู้ใช้ทั้งความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

7. ความลาดชัน (Acceptable Grade) ระยะทางและความชันมีอิทธิพลต่อการเลือกเส้นทาง
ของนักข่ีจักรยาน  

8. พ้ืนผิวถนน (Road Surface) มีสภาพพ้ืนผิวที่เหมาะสมสำหรับการข่ีจักรยาน  
9. คุณภาพอากาศ (Air Quality) สภาพการจราจรบนท้องถนนที่แตกต่างกันจะส่งผลให้

คุณภาพอากาศแตกต่างกัน  
10. เสียงรบกวน (Noise) การเดินทางด้วยจักรยานก่อให้เกิดเสียงน้อยมาก เสียงจึงสร้าง

ความรำคาญให้แก่นักขี่ไม่น้อย โดยเฉพาะถนนที่มีรถบรรทุกจำนวนมาก 

11. ที่กำบัง (Shelter) ควรกำหนดเส้นทางจักรยานในที่ที่มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติหรือ
สิ่งที่สามารถช่วยป้องกันฝนและลมได้  

12. ความดึงดูดและความน่าสนใจของเส้นทาง  (Attractiveness and Interest) ความ
เพลิดเพลินในการขี่จักรยานจะเพ่ิมมากขึ้นเมื่อสภาพแวดล้อมมีความดึงดูดและน่าสนใจ  ซึ่งผู้ขี่
จักรยานเพื่อความเพลิดเพลินจะให้ความสำคัญกับส่วนนี้มากกว่าผู้ขี่จักรยานเพ่ือประโยชน์ใช้สอย  

จากการศึกษาการออกแบบเส้นทางจักรยานของ Heydon & Lucas-Smith (2014) พบว่า 
แนวคิดในการออกแบบทางจักรยานเพ่ือการใช้งานที่ดี จะส่งเสริมให้เกิดประโยชน์และเพ่ิมแรงจูงใจใน
การใช้งานเส้นทางจักรยานเพิ่มขึ้น ดังนี้ 
ประโยชน์ต่อพลเมือง 

- ทำให้มีถนนที่สวยงามและห่างจากการจราจรที่ติดขัด และสร้างพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การอยู่อาศัย 
- เป็นมิตรกับครอบครัว เด็กและผู้สูงอายุสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยด้วยตัวเอง 
- ลดค่าใช้จ่าย เพราะไม่จำเป็นต้องใช้รถยนต์ 
- เพ่ิมการเข้าถึงการจ้างงาน เพราะทุกคนสามารถเข้าถึงจักรยานได้ง่าย มีราคาไม่แพง เกิดกับ

เชื่อมต่อคนกับเมืองกับร้านค้า ก่อให้เกิดการจ้างงาน 
ประโยชน์ต่อนโยบายสาธารณะ 

- เพ่ิมความสามารถในการทำงานของบริษัทในพ้ืนที่ พนักงานที่ปั่นจักรยานมาทำงานจะตื่นตัว
และทำงานได้ดีขึ้น ทำให้สามารถเก็บภาษีเพ่ิมขึ้นได้ 

- ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เพราะการปั่นจักรยานเพียงวันละ 20 นาทีนั้นช่วยลด
ความเสี่ยงของโรคต่าง ๆ ได้ 

- เพ่ิมการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะ จักรยานทำให้ผู้คนเข้าถึงจุดรับส่งผู้โดยสารได้มากขึ้น 
- ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนและที่จอดรถ เพราะการปั่นจักรยานสร้างความเสียหาย

ให้กับผิวถนนน้อยกว่ารถยนต์ และยังลดปัญหาในเรื่องของท่อระบายน้ำได้อีกด้วย 
- ลดการเกิดอาชญากรรม เพราะทุก ๆ คนสามารถเป็นหูเป็นตาให้ได้ เพ่ิมการดูแลและ

ปฏิสัมพันธ์กันภายในชุมชน ทำให้ถนนรู้สึกปลอดภัยมากกว่าเดิม 
- ลดการเกิดอุบัติเหตุรถชน เพราะถนนจะปลอดภัยขึ้นเมื่อผู้คนหันมาปั่นจักรยาน 
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ประโยชน์ต่อผู้พัฒนา 

- การปั่นจักรยานลดการใช้ที่ดินต่อคนน้อยลง ลดความจำเป็นของถนนและลานจอดรถขนาดใหญ่ 
- ช่วยให้สามารถสร้างพ้ืนที่ที่หนาแน่น แต่ไม่แออัดได้ เพราะบ้านเรือนจะใช้พื้นที่จอดรถ

น้อยลง 
- ลดผลกระทบจากการจราจร ลดโอกาสในการเจอรถติด เสียงดัง และมลพิษ 
- สร้างสถานที่และชุมชนที่ผู้คนอยากจะอาศัย สามารถเข้าถึงได้ง่าย ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน  
- ได้รับการอนุมัติในการก่อสร้างจากรัฐบาลได้ง่ายขึ้นจากการใช้งบประมาณท่ีน้อยลง ด้วยการ

เน้นเป้าหมายไปที่นโยบายสาธารณะ 
- มีนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายของ กรอบงานการวางแผนนโยบายแห่งชาติ (NPPF) ในข้อ

ที่ 4 ว่าด้วยการสนับสนุนการคมนาคมที่ยั่งยืน โดยจุดสำคัญของ NPPF คือ การจัดการ
รูปแบบของการเติบโตเพ่ือให้ประโยชน์กับรถสาธารณะ โดยให้ความสำคัญกับการเดินเท้า
และการปั่นจักรยาน และการเข้าถึงการเดินทางสาธารณะที่มีคุณภาพสูง สร้างพ้ืนที่ที่
ปลอดภัยและลดความขัดแย้งกันระหว่างการจราจรกับจักรยานหรือคนเดินเท้า หลีกเลียง
การทำให้ถนนแออัดและการเลือกพ้ืนที่ในการตั้งบ้านเรือนที่เหมาะสม  

2.2.2 แนวคิดในการออกแบบทางจักรยานตามลำดับขนาดถนน 
แนวทางการออกแบบเส้นทางจักรยานบนถนนที่แตกต่างกันมีหน้าที่ที่แตกต่างกัน ทั้งภายใน

และภายในบริเวณ และจะมีวิธีการจัดการเพื่ออำนวยความสะดวกต่อจักรยานที่แตกต่างกัน (Heydon 
and Lucas-Smith, 2014a)  ดังนี้ 

1. ถนนชุมชน หมายถึง ถนนที่มีลักษณะชุมชนผู้คนอาศัยโดยรอบ ขนาดเขตทางไม่กว้าง มัก
มีการกำหนดความเร็วไว้ไม่เกิน 30 กม./ชม. มีแนวทางในการออกแบบ ดังนี้ 

 
รูปที่ 3 ลักษณะของถนนชุมชน  

(Heydon and Lucas-Smith, 2014a) 

-  มีปลอดภัยต่อการปั่นจักรยานเป็นหลัก  
-  มีการตัดข้ามของเส้นทางจราจรให้น้อยที่สุด ส่วนถนนจักรยานและทางเดินจะต้องเดินตัด

ไปตัดมาได้อย่างอิสระ 
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- ลดทัศนวิสัยทางตรงท่ีมากเกินไป เช่น ไม่ทำให้ถนนตรงเกินไป เพ่ือลดความเร็วของรถยนต์ 
หรือใช้จุดตัดด้วยวงเวียน  

- มีข้อห้ามในจอดรถริมถนนในพ้ืนที่ แต่ควรจะจอดในอาคารจอดหรือพ้ืนที่จอดรถ เพ่ือลด
การหักเลี้ยวอย่างกะทันหัน 

- ถนนเข้าชุมชน จักรยานควรได้รับการยกเว้นในการขับเข้าไป โดยใช้ป้าย “ห้ามเข้ายกเว้น
จักรยาน” 

 
รูปที่ 4 ป้ายเฉพาะพ้ืนที่ เพ่ือลดจำนวนรถยนต์และเพ่ิมความปลอดภัยแก่ผู้ใช้จักรยาน 

(Heydon and Lucas-Smith, 2014a) 

2. ถนนหลักถนนรอง  หมายถึง ถนนเส้นทางหลักของการจราจรและมีรถติดเครื่องยนต์
จำนวนมาก ถนนหลักมักกำหนดความเร็วไว้ที่ 80 กม./ชม. และความหนาแน่นของรถมากกว่า 400 
คันต่อชั่วโมงถนนรองต้องออกแบบให้ทำความเร็วได้น้อยลง และมีรถน้อยกว่า 400 คันต่อชั่วโมง โดย
มีแนวทางในการออกแบบ ดังนี้ 

  

รูปที่ 5 ลักษณะของถนนหลักถนนรอง 
(Heydon and Lucas-Smith, 2014a) 

-  การออกแบบควรเป็นเส้นทางเฉพาะสำหรับการปั่นจักรยาน ความกว้างอย่างน้อย 2.1 
เมตรและต้องตั้งอยู่บนทั้งสองฟากถนน  

- มีแนวการป้องกันรถยนต์จากถนนหลัก 
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รูปที่ 6 แสดงการออกแบบเส้นทางเฉพาะทางจักรยาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 

(Heydon and Lucas-Smith, 2014a) 
- ขอบถนนบริเวณจุดตัดไม่สูงจากพ้ืนถนนหรือทำมุม เพ่ือลดอุบัติเหตุ เพ่ือให้เส้นทางสามารถ

ทำความกว้างได้สูงที่สุด 
- มีจุดข้ามที่ไม่อับสายตา สามารถมองเห็นและป้ายบอกการลดความเร็ว มีระยะหยุดรถได้ไม่

กระชันชิด หลีกเลี่ยงทางแยกที่มีจุดบังคับให้หยุดหลายๆ จุด  
- การออกแบบเส้นทางจักรยานควรมีความต่อเนื่องมากที่สุด และควรมีการทำสัญลักษณ์

เอาไว้ตลอด เพื่อลดการชนของรถที่เลี้ยวซ้าย 

 
รูปที่ 7 ลักษณะจุดข้ามถนนของจักรยาน 
(Heydon and Lucas-Smith, 2014a) 

3. ถนนเส้นหลักระหว่างเขตเมือง หมายถึง เส้นทางจักรยานที่ออกแบบเพ่ือการเชื่อมต่อเขตเมือง  
เพ่ือการพักผ่อนและการออกทริปปั่นจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยว  โดยมีแนวทางในการออกแบบ ดังนี้ 

 
รูปที่ 8 ลักษณะถนนเส้นหลักระหว่างเขตเมือง 

(Heydon and Lucas-Smith, 2014a) 
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- ทางจักรยานตามเส้นทางหลักจะต้องแยกออกจากกันอย่างชัดเจน โดนห่างจากเส้นทางหลัก 
4-8 เมตร เพื่อความปลอดภัยและลดเสียงรบกวนจากการจราจร และควรมีการปลูกต้นไม้ไว้ในบริเวณ
นี้ด้วย 

- เส้นทางควรที่จะออกแบบให้มีมาตรฐานที่สูง คือ ถนนมีความเรียบ และไม่มีการกีดขวาง 
และสร้างให้แข็งแรง ไม่ต้องซ่อมแซมบ่อย ความกว้างควรมีอย่างน้อย 5 เมตร มีเส้นแบ่งตรงกลางเพ่ือ
การแซง และทางจะต้องป้องกันไม่ให้มีต้นไม่เติบโตที่ใต้ของถนนเพ่ือป้องกันความเสียหาย เพราะ
เส้นทางเช่นนี้เป็นธรรมดาที่ผู้ปั่นจะต้องปั่นด้วยความเร็วที่สูงกว่าเส้นทางปกติ  

- ต้องมีแสงไฟเพียงพอ โดยการใช้หมุดหลอดไฟที่รับพลังงานแสงอาทิตย์ หรือแสงไฟพลังงาน
ต่ำเส้นทางหลักมักมีการทำแผงกั้นเอาไว้เสมอ ดังนั้นเส้นทางจักรยานจึงควรถูกสร้างไว้ทั้งสองฝั่งของ
ถนนเพื่อลดความจำเป็นที่จะต้องข้ามถนน 

- การออกแบบเส้นทางต้องมีการเชื่อมต่อกับเส้นทางจักรยานในถนนหลักถนนรอง เพ่ือให้
ผู้ใช้งานสามารถใช้เส้นทางได้อย่างเชื่อมโยง  

4. เส้นทางลัด หมายถึง เส้นทางตัดระหว่างชุมชน ซึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือนเครือข่ายรอง
ให้กับเส้นทางจักรยาน โดยมีแนวทางในการออกแบบ ดังนี้ 

  
รูปที่ 9 ลักษณะเส้นทางลัด 

(Heydon and Lucas-Smith, 2014a) 
- เป็นเส้นทางเฉพาะจักรยานหรือทางเท้า 
- เป็นเส้นทางที่ผ่านพ้ืนที่สาธารณะหรือเส้นทางธรรมชาติที่เชื่อมอยู่กับเครือข่ายทั่วไปและ

ถนนหลัก 
- มีแสงไฟและการมองเห็นที่เพียงพอเพ่ือความปลอดภัย 
- มีทัศนวิสัยที่กว้าง และมองเห็นขอบทางได้ชัดเจนเพ่ือป้องกันการชน  
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2.2.3 แนวคิดการออกแบบทางจักรยานในประเทศไทย 
แนวทางในการออกแบบทางจักรยานตามมาตรฐานการออกแบบและก่อสร้างทางจักรยานใน

ประเทศไทยได้กำหนด มาตรฐานการแบ่งประเภทของทางจักรยาน และสามารถอ้างอิงตาม คู่มือ
มาตรฐานการออกแบบทางจักรยาน โดยกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2558 (สำนักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร, 2559)  ได้ดังนี ้

1. SL (Share Lane) เป็นทางจักรยานที่ใช้ช่องทางจราจรร่วมกันกับยานพาหนะอ่ืน ๆ ใน
ช่องจราจรปกติ (เขตทางแคบ) โดยใช้เครื่องหมายจักรยานบนพ้ืนทาง โดยใช้ความกว้างของถนนเท่า
ความกว้างของถนนตามปกติ ในกรณีที่เขตทางแคบ เช่น ถนนในเมือง (รูปที่ 10) 

 
รูปที่ 10 ทางจักรยานแบบใช้ช่องทางร่วมกับยานพาหนะอ่ืนๆ 

(สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2559) 
2. WCL (Wide Curb Lane) เป็นทางจักรยานที่ใช้ช่องทางจราจรร่วมกันกับยานพาหนะอ่ืน 

ๆ เช่น ช่องจราจรติดคันขอบถนนหรือที่จอดรถริมทางเช่น ช่องจราจรติดคันขอบถนนหรือที่จอดรถริม
ทาง โดยทำช่องจราจรที่ใช้ร่วมกับจักรยานให้มีความกว้างมากกว่าปกติ (รูปที่ 11)  

 
รูปที่ 11 ทางจักรยานแบบทำช่องจราจรด้านริมให้กว้างกว่าปกติ 

(สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2559) 
3. BL (Cycle Lane) เป็นทางจักรยานที่จัดช่องทางสำหรับจักรยานโดยเฉพาะ โดยมีการตี

เส้นจราจรแบ่งช่องทางจักรยานให้ชัดเจน โดยไม่มีแนวหรืออุปกรณ์กั้น (Buffer) รวมทั้งมีอุปกรณ์
อำนวยความปลอดภัยบนไหล่ทางและทางหลัก (รูปที่ 12) 
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รูปที่ 12 ทางจักรยานที่จัดช่องทางสำหรับจักรยานโดยเฉพาะ 

(สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2559) 

4. MP (Multi-Use Path) เป็นทางจักรยานแบบเฉพาะ เช่น ไหล่ทางท่ีมีแนวหรืออุปกรณ์
กั้น หรือทางจักรยานที่แยกคันทาง (รูปที่ 13 ถึงรูปที ่15) 

 
รูปที่ 13 ทางจักรยานแบบจัดพ้ืนที่เฉพาะโดยมีแนวหรืออุปกรณ์ก้ัน (Buffer) 

(สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2559) 
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รูปที่ 14 ทางจักรยานแบบจัดพ้ืนที่เฉพาะโดยใช้ขอบคันหินหรือใช้พื้นที่ทางเท้า 

 
รูปที่ 15 ทางจักรยานแบบแยกพ้ืนที่เฉพาะโดยแยกคันทาง 

(สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2559) 

2.3 แนวความคิดเรื่อง Sustainable Transportation  
ข้อมูลการศึกษาและพัฒนามาฐานการออกแบบทางจักรยาน (ศาสน์ สุขประเสริฐ, n/a.)

กล่าวว่าการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการออกแบบทางจักรยานเป็นแนวทางในการออกแบบทาง
จักรยานให้มีความปลอดภัย และแนวทางการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางต่อเนื่องเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
เพ่ือการสัญจร เพ่ือการผักผ่อน และการออกกำลังการ จะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการใช้จักรยาน สอดคล้อง
กับการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นชุมชนน่าอยู่ และจากการศึกษาคู่มือแนวทางการออกแบบโครงข่ายสี
เขียวและพ้ืนที่สีเขียวแนวตั้ง (ดารณี ด่านวันดี และคณะ, 2555) กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ 
โดยมีแนวคิดในการออกแบบโครงข่ายสีเขียว (Green Network) และใช้แนวคิดการออกแบบอย่าง
ยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวคิดของพื้นที่สีเขียว (Green Space) ช่วยส่งเสริมในการเดินทางด้วยโครงข่าย
ของทางจักรยานจากพ้ืนที่หนึ่งไปยังพ้ืนที่หนึ่งอย่างสะดวกสบายและปลอดภัย ภายใต้แนวคิดที่
คำนึงถึงระบบนิเวศของพ้ืนที่ ส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตชุมชนให้น่าอยู่และสามารถนำมา
ปรับใช้เพ่ือพัฒนาเส้นทางจักรยานในเมือง เพ่ือคำนึงถึงสภาพแวดล้อมให้มากท่ีสุด 
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ข้อมูลจากการศึกษาการสร้างพ้ืนที่สำหรับการปั่นจักรยาน (Making Space for Cycling) 

(Heydon and Lucas-Smith, 2014b) แนวทางเพ่ือการพัฒนาและการฟ้ืนฟูถนน ได้แสดงแนวคิดว่า 

กุญแจสำคัญที่จะกระตุ้นการปั่นจักรยานของผู้คนก็คือ การมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ สถานที่ตั้ง

ที่เหมาะสม และการพัฒนาเส้นทางเพ่ือการใช้จักรยานนั้นจะช่วยเพ่ิมพ้ืนที่ ให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น 

เช่น ตั้งบ้านเรือน ร้านค้า หรือพ้ืนที่ส่วนกลาง ความสะดวกและง่ายของจักยานนั้น จะทำให้ผู้คนอยาก

ที่จะแวะเข้าร้านค้า คุยกับเพ่ือนฝูง และสร้างความเป็นชุมชน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา

รูปแบบใหม่นี้ การออกแบบถนนใหม่จะช่วยเปิดโอกาสให้สามารถสร้างพ้ืนที่เพ่ือคนที่อยู่อาศัยมากขึ้น 

โดยหลักการสำคัญก็คือการหลีกเลี่ยงและการลดความแออัดของการจราจร ลดเสียงรบกวน และลด

มลพิษ ซึ่งเป็นเป้าหมายของการออกแบบที่ยั่งยืน 

2.4 แนวคิดในการออกแบบเกี่ยวกับการใช้จักรยานเพื่อการเดินทางเชื่อมต่อกับระบบขนส่ง
มวลชนสาธารณะอื่น ๆ  
 เส้นทางจักรยานที่จะเชื่อมโยงไปยังจุดหมายปลายทางนั้น หากมีการเชื่อมโยงโครงข่ายทาง
จักรยานที่จะส่งเสริมการเดินทาง การส่งเสริมด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทาง รวมถึงการเชื่อมต่อการเดินทางสาธารณะอ่ืนเพ่ือให้สามารถไปถึงจุดหมายที่อยู่ไกลขึ้นได้นั้น  
การออกแบบต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของพ้ืนที่  รูปแบบ ขนาด และที่ตั้ งของเส้นทางจักรยาน  
รวมถึงปริมาณการจราจรของ เส้นทางนั้น ๆ ข้อมูลการใช้จักรยานในเมือง (ชยุต รัตนพงษ์ และคณะ, n/a.) 
ให้แนวความคิดว่า  เพ่ือไม่ ให้ เกิดการติดขัดของรถยนต์บนพ้ืนผิวจรจร ในช่วงโมงเร่งด่วน  
จึงจัดให้มีระบบโรงเรียนใกล้บ้าน เพ่ือให้นักเรียนเดินจากบ้านไปโรงเรียนได้เองโดยไม่ต้องใช้รถยนต์ 
ซึ่งสอดคล้องกับการวางโครงข่ายระบบทางจักรยานที่มีแนวคิดในการใช้การเดินทางในระยะสั้น   

จากการศึกษาแนวทางในการพัฒนาการใช้จักรยานในกรุงเทพมหานคร (วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์, 
2546) พบว่า ประเทศต้นแบบในการใช้จักรยานดังเช่นประเทศเนเธอร์แลนด์นั้น มีการใช้จักรยาน  
มากถึงร้อยละ 30 และรัฐบาลของประเทศได้ให้งบสนับสนุนสหพันธ์ผู้ใช้จักรยาน พร้อมทั้งมีการ
ตรวจสอบปัญหาและความต้องการของผู้ใช้จักรยาน รวมถึงข้อมูลพฤติกรรมการใช้จักรยาน พร้อมทั้ง
สำรวจเส้นทางที่มีความสำคัญที่ควรได้รับการพัฒนา เช่น เส้นทางจักรยานในมหาวิทยาลัย เส้นทาง
จักรยานในย่านชุมชนธุรกิจ เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการใช้เส้นทางจักรยานไปยังพ้ืนที่
สำคัญต่างๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเส้นทางจักรยานในระดับย่านชุมชน ที่จะสามารถเข้าถึง
สาธารณูปการและสิ่งอำนวยความสะดวกได้โดยง่าย  
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2.5 แนวคิดด้านโครงข่ายถนนเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยาน 
จากการศึกษาความเชื่อมโยงของโครงข่ายถนนพบว่า โครงข่ายถนนสามารถช่วยให้การใช้

จักรยานเพ่ิมมากขึ้นนั้นเป็นโครงข่ายถนนที่มีลักษณะเส้นทางที่มีการเชื่อมต่อกัน  ซึ่งจะมีการส่งเสริม
ในด้านสังคม เชื่อมต่อจุดหมายปลายทาง เช่น ร้านค้า สวนสาธารณะ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวย 
และความมีประสิทธิภาพ มากกว่าการวางโครงการเส้นทางจักรยานบนถนนปลายปิด (Cul-De-Sac 
Housing Development) และเช่นเดียวกัน การออกแบบถนนใหม่ควรจะเปิดให้สามารถเดินทาง
ทะลุถึงกันได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 

  
แผนผังถนนแบบท่ีเชื่อมต่อกัน ถนนแบบปลายปิดที่ไม่เชื่อมต่อกัน 

  
แนวทางการสร้างเส้นทางจักรยานที่มี

ประสิทธิภาพ 
- มีทางตรงเชื่อมกับที่ต่าง ๆ 
- สะดวกและน่าพึงพอใจที่จะปั่นจักรยานหรือ

เดินเล่นไปมา 
- ง่ายในการเข้าใจเส้นทาง 
- สามารถลดการขับรถข้ามช่องถนนได้  

(rat-running) 
- ง่ายต่อการเดินลัดเลาะไประหว่างเส้นทางและ

ถนน 
- เพ่ิมการเข้าถึงของการขนส่งสาธารณะ 
- เพ่ิมปฏิสัมพันธ์และความปลอดภัยในชุมชน 

แนวทางเก่าที่ล้าหลัง 
- ถนนที่เลือกผ่านไม่ได้ เป็นเส้นตรง 

ลดปฏิสัมพันธ์ในชุมชน 
- มีถนนหลักที่แออัดและเป็น

อันตราย 
- ยากต่อการเดินหรือปั่นจักรยาน 
- ถนนเส้นหลักแบ่งชุมชนออกจากกัน 
- ถนนยากต่อการเข้าใจเส้นทาง 
- ไม่เหมาะกับการมีรถสาธารณะ 
- มีการสอดส่องดูแลกันจากคนใน

ชุมชนด้วยกันเองน้อยลง 

ตารางท่ี 2 แสดงรูปแบบถนนที่ส่งเสริมทางจักรยานให้มีประสิทธิภาพ 
              ปรับปรุงจาก (Heydon and Lucas-Smith, 2014b) 
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2.6 แนวคิดด้านการส่งเสริมให้ใช้จักรยานของแต่ละองค์กร 
2.6.1 สมาคม National Association of City Transportation Officials (NACTO) 

  เป็นสมาคมที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยเป็นการรวมตัวของเมืองสำคัญ ๆ ในอเมริกา

เหนือ 81 แห่งและหน่วยงานขนส่งที่เกิดขึ้นเพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิดการขนส่งข้อมูลเชิงลึกและการ

ป ฏิ บั ติ แ ล ะ ร่ ว ม มื อ กั น แ ก้ ไข ปั ญ ห าก า รข น ส่ ง แ ห่ งช าติ (National Association of City 

Transportation Officials, n/a.) 

 ภารกิจของ NACTO คือการสร้างเมืองให้เป็นสถานที่สำหรับผู้คนด้วยตัวเลือกการขนส่งที่

ปลอดภัยยั่งยืนเข้าถึงได้และเป็นธรรมที่สนับสนุนเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและคุณภาพชีวิตที่สดใส โดย

หนึ่งในการศึกษาที่มีความเก่ียวข้อง เช่น การศึกษาเพ่ือออกแบบเส้นทางจักรยานและการเชื่อมต่อการ

เดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ ซึ่งแต่ละประเทศท่ีเป็นสมาชิกได้มีการทดลอง การออกแบบและการเก็บ

ผลการใช้เส้นทาง เพ่ือแลกเปลี่ยนนโยบายและแนวคิดที่เป็นนวัตกรรม รวมถึงแนวปฏิบัติสำหรับ 

Urban Street, Urban Bikeway และแนวทางการออกแบบการขนส่งสาธารณะ การสนับสนุนการ

เดินทางบางอย่างสำหรับกิจกรรม เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา เช่น เมืองชิคาโก ที่มีการใช้เส้นทาง

จักรยานร่วมกับถนน แต่มีการเชื่อมต่อกับการขนส่งสาธารณะกับรถบัส (CTA) ได้ตลอดเวลา โดย

สามารถนำรถจักรยานขึ้นไปกับรถที่มีการออกแบบรองรับการเดินทางโดยจักรยานในการเชื่อมต่อไป

ยังพ้ืนที่ได้ไกลมากยิ่งขึ้น เป็นต้น  (รูปที่ 16) 

 
รูปที่ 16 รถบัส (CTA) มีการออกแบบสำรับรองรับผู้ใช้จักรยานโดยเฉพาะ 

ที่มา : https://cdn.abcotvs.com/dip/images/1394028_062016-wls-lincoln-bus-
img.jpg?w=1280&r=16%3A9, เข้าถึงเมื่อ มิถุนายน 2563. 

 

https://nacto.org/
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2.6.2 การจัดตั้งชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย 
การจัดตั้งชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพแห่งประเทศไทยนั้นเกิดจากริเริ่มและรวบรวมผู้ใช้

จักรยานประมาณ 80 คน มาปั่นจักรยานรณรงค์ขอเส้นทางจักรยานครั้งแรกในประเทศไทย ในวันที่  
16 มีนาคม 2534 และได้จัดตั้งเป็นชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพแห่งประเทศไทย (Thailand Cycling 
Club ,TCC) ขึ้นมาในวันนั้นโดยประธานชมรม  คนแรก คือ ศ.กิตติคุณ  ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ 
นับตั้งแต่การก่อตั้ง จวบจนกระทั่งถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2546 ต่อมา นายพิชิต เอ้ือสกุลเกียรติ  
ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งประธานชมรมแทนจนกระทั่งถึงปัจจุบัน หลังจากนั้นได้มีมติให้คณะกรรมการ
บริหารชมรมไปดำเนินการจัดตั้ งสมาคมจั กรยานเพ่ือสุขภาพไทย Thai Cycling for Health 
Association (TCHA) มีวัตถุประสงค์เพ่ือหวังลดปัญหาและส่งเสริมการออกกาลังกายที่สามารถทำ
ประโยชน์แบบต่อยอดได้ โดยมีความพยายามจัดตั้งอยู่หลายครั้ง จนในที่สุดสามารถจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคล ในนาม สมาคมจักรยานเพ่ือสุขรูปไทย (TCHA) ในวันที่ 2 กันยายน 2552 ซึ่งปัจจุบัน
สมาคมดำเนินกิจกรรมนับรวมในส่วนที่เป็นของชมรมฯต่อเนื่องมา 21 ปี มีสมาชิกเข้าร่วมกว่า 6,000 คน 

วัตถุประสงค์หลักของสมาคม นอกจากจะส่งเสริมการใช้จักรยานในทุกกิจกรรมที่เป็นประโยชน์  
อาทิเช่น เพ่ือสุขภาพและพลานามัย การคมนาคม ลดการเผาผลาญพลังงานเชื้อเพลิง แล้วยังเป็นการ
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รณรงค์ ให้คนหันมาใส่ใจอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
ด้วยการจัดกิจกรรมต่อเนื่องในทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง จัดดำเนินการสร้างสื่อ 
ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องสุขภาพ เรื่องจักรยาน และอ่ืน ๆ ผ่านจดหมายข่าวสาร ที่ชื่อสองล้อ  
เดือนละ 1 ฉบับ รวมถึงสื่อเว็บไซด์ต่างๆ (สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย, n/a) 

2.6.3 แนวคิดโครงการปันปั่น 
โครงการจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร ปันปั่น เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้

ชุมชนบริเวณพ้ืนที่ตอนกลางของกรุงเทพมหานครได้มีการลดความแออัดของการจราจร  โดยจักทำ
เป็นโครงการให้บริการ เช่า-ยืม จักรยาน ซึ่งมีจุดบริการกระจายตัวบริเวณย่านปทุมวัน ย่านสีลม  
ย่านสาทร และย่านลุมพินี 
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รูปที่ 17 แสดงจุดเช่า-ยืมจักรยานของโครงการปันปั่น 
ที่มา :  https://mgronline.com/daily/detail/9580000019045 , เข้าถึงเมื่อมิถุนายน 2563. 

โดยประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนในการขอใช้บริการ โดยจากข้อมูลของผู้เข้ารับการใช้
งานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และนักเรียน นักศึกษา ส่วนใหญ่ใช้
จักรยานเพ่ือไปกลับสถานที่ทำงาน และซื้อของ ความถี่ในการใช้จะอยู่ที่ 6-10 ครั้งต่อสัปดาห์ 
ช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. - หลัง 18.00 น. โดยการเดินและใช้รถไฟฟ้า BTS เพ่ือเข้าใช้จักรยาน
สาธารณะ และใช้เวลาในการเดินทางแต่ละครั้งน้อยกว่า 15 นาที (ฐนวัฒน์ ศิริวราวาท , 2557)  
ซึ่งเป็นกลุ่มที่เดินทางในระยะสั้น โดยใช้เส้นทางจักรยานเพ่ือไปยังจุดหมายเพ่ือย่นระยะทางและเวลา
ในการเดินทาง 

2.7 แนวคิดด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (ฉบับท่ี 10) 

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 10 ) พ.ศ. 2557 มาตรา 80 ระบุว่า 
จักรยานต้องขับในทางที่จัดทำไว้สำหรับรถจักรยาน และต้องขับให้ชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถ 
ไหล่ทาง หรือทางที่จัดไว้สำหรับรถจักรยานให้มากที่สุด หรือถ้าหากมีรถประจำทางด้านซ้ายสุดให้ขับขี่
จักรยานให้ชิดช่องเดินรถประจำทาง (พระราชบัญญัติจราจรทางบก, 2557) และมาตรา 43 ห้ามขับขี่รถ
บนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่า แม้ว่าประเทศไทยได้ให้ เสรีรูปในการใช้
จักรยาน และจักรยานสามารถใช้ทางร่วมกับรถประเภทอ่ืน ๆ ได้เพราะถนนหรือทางสาธารณะนั้น
ยานพาหนะทุกชนิดสามารถใช้งานร่วมกันได้  ไม่ว่าจะเป็นถนนใหญ่ ถนนหลวง ตรอก ซอกซอย  
ซึ่งล้วนถูกจัดเป็น “ทางสัญจร” ทั้งสิ้น ดังนั้น จักรยานจึงสามารถใช้ทางดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน  
แต่ก็ยังมีกรณีที่เป็นการจำกัดเสรีรูปในการใช้จักรยานบนถนนหลวงด้วย คือห้ามปั่นจักรยานบนทางเท้า  
ทางพิเศษ ทางยกระดับ สะพานข้ามแยก อุโมงค์ ที่ถือเป็นพ้ืนที่เฉพาะรถยนต์ ส่วนรถจักยานยนต์ 
จักรยาน  รถลาก  รถเข็น  คนเดิน เท้ า  ไม่สามารถใช้ เส้นทางดั งกล่ าวได้ เนื่ องจากอันตราย 



  46 

และไม่เหมาะสม ดังนั้นการจำกัดเสรีรูปของการใช้จักรยานบนถนนหลวงย่อมอาจเกิดขึ้นได้เพ่ือความ
ปลอดภัยและความเหมาะสมในการใช้เส้นทาง 

กรณีของการใช้จักรยานนั้น พบว่าบทบัญญัติพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
มาตรา 84 จะกำหนดให้นำการบทบัญญัติเกี่ยวกับการใช้รถจักรยานยนต์มาใช้บังคับแก่จักรยานโดย
อนุโลม แต่ในบางกรณีไม่ได้ครอบคลุมถึงการใช้จักรยาน ทั้งที่เป็นเรื่องเก่ียวกับความปลอดภัยบนท้อง
ถนนเช่นกัน อาทิเช่น ในการคุ้มครองความปลอดภัยโดยกำหนดให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวม
หมวกกันนิรภัย แต่มิได้มีการกำหนดให้นำเรื่องดังกล่าวมาใช้กับจักรยานด้วย และในกรณีของการห้าม
ผู้ขับขี่เมาสุรา แต่กลับปรากฏว่ากรณีดังกล่าวไม่หมายความรวมถึงผู้ขับขี่จักรยานด้วย  ทั้งนี้เพราะ
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 84 ไม่ได้กำหนดว่า ให้นำเรื่องการห้ามขับขี่ขณะเมา
สุรามา ตามมาตรา 43 มาใช้บังคับกับจักรยานด้วยทั้งบทบัญญัติมาตรา 43 เรื่องที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยบนท้องถนนแต่กลับไม่นำบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับจักรยาน ดังนั้นในอนาคตจึงควร
มีการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้กับผู้ใช้จักรยานด้วย ทั้งนีเ้พ่ือความ
ปลอดภัยที่เหมาะสมและเท่าเทียม (Blog_parfeit, 2558) 

2.8 แนวคิดในการออกแบบเส้นทางจักรยานของต่างประเทศ (Case study) 
2.8.1 อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด ์

 อัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์(City of Amsterdam's Department of Physical 
Planning, 2014) มีจำนวนจักรยานประมาณ 810,000 คันคิดเป็นประมาณ 75% ของเมืองนี้ ซึ่งเมื่อ
เทียบกับจำนวนประชากรพบว่า สัดส่วนจักรยานเป็น 1.5 คันต่อคน ในปี 2562 อัมเตอร์ดัมติดอันดับ
เมืองจักรยานที ่5 ได้คะแนน 60.24% มีผู้ใช้จักรยาน 32% ของคนท้ังเมือง (BLT Bankok, 2562) 

 
รูปที่ 18 รูปแสดงกราฟฟิคสัดส่วนคนต่อจักรยาน 

(Rutger, 2014) 

 จุดจอดรถจักรยานจะมีบริเวณที่ เป็นพ้ืนที่ เชื่อมต่อกับพ้ืนที่การขนส่งสาธารณะอ่ืนๆ  
และย่านใจกลางเมือง แหล่งช็อปปิ้ง โดยมีทั้งเป็นอาคารที่จอดรถจักรยานขนาดใหญ่ หรือกระทั้งริม
ถนน  ซึ่งมีจำนวนจักรยานที่มหาศาล และปัญหาหลักในอัมเตอร์ดัมในเรื่องที่จอดจักรยาน  
ซึ่งจำเป็นต้องแก้ไข โดยในปี ค.ศ. 1970 จากการจราจรที่คับคั่ง ทำให้มีการประท้วงของประชาชน 
ที่จะผลักดันนโยบายทางสัญจรสาธารณะและการวางผังเมืองที่มีประสิทธิรูปมากขึ้น 
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รูปที่ 19 รูปการประท้วงผลักดันนโยบายในปี ค.ศ. 1970 (ซ้าย) 

 แผนที่แสดงตำแหน่งจุดจอดรถจักรยานที่สำคัญกลางเมืองอัมเตอร์ดัม (ขวา) 
(Rutger, 2014) 

 นายฟอคโค่ คัคส์ (Fokko Kuik) ผู้ดำรงตำแหน่งผู้กำหนดนโยบายอาวุโสด้านการจราจร 
ในเมืองอัมสเตอร์ดัมเป็นผู้นำการพัฒนาแผนเคลื่อนที่ใหม่ โดยได้คำนึงถึงความสมดุลของจักรยานและ
รถยนต์ พร้อมคำนึงถึงแนวโน้นการพัฒนาของเมือง ซึ่งไม่ได้คำนึงถึงเพียงแค่การขยายถนนเพ่ืออำนวย
ความสะดวกในเมืองที่มีประชากรหนาแน่น แต่ต้องหานวัตกรรมใหม่ที่จะตอบสนองความต้องการของเมือง  

 
รูปที่ 20 รูปใช้จักรยานเป็นภาพที่เห็นทั่วไปของชาวเมืองดัตช์ 

(Rutger, 2014) 
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รูปที่ 21 แสดงเส้นทางการสัญจรรูปแบบต่าง ๆ 

           1a แสดงเส้นทางการสัญจรที่ออกแบบเพ่ือทางเดินเท้า 
        1b แสดงเส้นทางการสัญจรโดยใช้จักยาน 

          1c แสดงเส้นทางการสันจรเพ่ือการขนส่งสาธารณะ 
                      1d แสดงเส้นทางการสัญจรโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว 

(Rutger, 2014) 

 ในแผนการวางผังเมืองด้านระบบคมนาคม มีความพยายามในการที่เอ้ืออำนวยความ
สะดวกให้กับการคมนาคมในทุกประเภทการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็น การเดินโดยรถยนต์ รถโดยสาร
สาธารณะ จักรยาน และโดยทางเท้า โดยที่จะไม่ขยายความกว้างของเส้นทางท่ีมีอยู่เดิม แต่ใช้การเพิ่ม
ระบบการขนส่งในหนึ่งเส้นทางให้สามารถมีการคมนาคมได้หลากหลายรูปแบบ และมีความพยายามท่ี
จะเชื่อมต่อแต่ละโครงข่ายเข้าด้วยกันเพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างหลากหลายมากยิ่งข้ึน 
ซึ่งจากรูปที่ 21 เห็นได้ว่าการวางโครงข่ายจักรยานได้แทรกเข้าไปในทุกพ้ืนที่ของเมือง สามารถ
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เชื่อมต่อและเปลี่ยนถ่ายการขนส่งสาธารณะอ่ืน ๆ ได้โดยง่าย โดยมีจุดการเปลี่ยนถ่ายตามสถานี
รถไฟฟ้าและย่านต่าง ๆ (รูปที่ 22 - รูปที่ 23) 

 
 

รูปที่ 22 แผนที่แสดงตำแหน่งจุดจอดรถจักรยานที่สำคัญกลางเมืองอัมเตอร์ดัม 
(Rutger, 2014) 

 
รูปที่ 23 ที่จอดจักรยานขนาดใหญ่ของเมือง 

(Rutger, 2014) 
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รูปที่ 24 แสดงผังเส้นทางคมนาคม  

(Chronopoulos, 2014) 

คำอธิบาย          เส้นสีแดง แสดงถนน 
          เส้นสีน้ำเงิน แสดงเส้นทางขนส่งสาธารณะ 
          เส้นสีเขียว แสดงเส้นทางจักรยาน 
          เส้นสีส้ม แสดงทางเดินเท้า 

 การออกแบบโครงข่ายเริ่มในปี 1970 (รูปที่ 24) มีการออกแบบเส้นทางจักรยานสะพาน
และที่จอดรถได้รับงานหลักสำหรับเมืองโดยนักออกแบบและวิศวกรจราจร ด้วยความร่วมมืออย่าง
ใกล้ชิดกับฝ่ายรัฐบาล ที่กำหนดนโยบายเพื่อการอำนวยความสะดวกโดยคำนึงถึง 

1. สิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขับขี่จักรยานเพื่อการขับข่ีที่ปลอดภัย  
2. เส้นทางจักรยานที่มีความต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงสถานที่สำคัญ ทางหลักที่เชื่อมต่อยังที่พัก

อาศัยและที่ทำงานได้ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมอ่ืน ๆ เช่น การส่งเสริมให้มีการสอนการใช้
วินัยจารจรในหลักสูตรการสอนของโรงเรียน เป็นต้น  

  
รูปที่ 25 แสดงทางจักรยานที่เข้าถึงที่พักอาศัยและสถานที่ท่องเที่ยวในเมือง  

(van Eis, n/a) 



  51 

 

 
รูปที่ 26 แสดงการส่งเสริมการปั่นจักรยานอย่างปลอดภัยให้กับเยาวชน  

โดยบรรจุในหลักสูตรการสอนในโรงเรียน ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการใช้จักรยานของเมือง 
(Chronopoulos, 2014) 

 การออกแบบทางจักรยานของเมืองมีความหลากหลายเพ่ือส่งเสริมการใช้และการเชื่อมต่อ
พ้ืนที่ ดังนี้ 

1. การเชื่อมต่อพ้ืนที่ด้วยเส้นทางถนนเดิม โดยการแบ่งเลนสำหรับจักรยาน ให้สามารใช้
กับรถขนส่งสาธารณะและรถยนต์ได้ เพ่ือให้ผู้ใช้จักรยานสามารถเข้าถึงจุดหมายปลายทางได้ 

2. สร้างทางเชื่อมย่านเพ่ิมเติม เช่น การสร้างสะพานทางเชื่อมสำหรับรถจักรยาน
โดยเฉพาะ ทางจักรยานลอยฟ้า เพ่ือให้ผู้ใช้ทางจักรยานสามารถใช้ความเร็วได้ และมีการขับขี่ที่
ปลอดภัยมากขึ้น 

3. ใช้พื้นที่สาธารณะเอ้ือประโยชน์ในการเชื่อมต่อย่าน โดยสามารถใช้จักรยานในการเดิน
ทางผ่านลัดไปยังย่านต่าง ๆ ได้ง่ายและสะดวกกว่าการใช้รถยนต์ 

4. การออกแบบป้ายจราจร ไฟสัญญาณ จุดจอดจักรยานมีหลากหลายแบบโดยอำนวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ให้มีจุดจอดจักรยานเพ่ือเชื่อมต่อไปยังจัดหมายต่าง ๆ 

  
รูปที่ 27 การออกแบบไฟสัญญาณจราจรเพ่ือทางจักรยานร่วมกับทางสัญจรโดยรถยนต์ (ซ้าย) 

การออกแบบทางจักรยานเพื่อใช้ร่วมกับรถยนต์ (ขวา) 
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รูปที่ 28 แสดงการออกแบบทางจักยานรูปแบบต่าง ๆ 

สะพานข้ามคลองของทางจักรยาน (ซ้าย)  ทางจักรยานที่ใช้ร่วมกับรถขนส่งสาธารณะ (กลาง)  
ทางจักรยานที่ใช้ร่วมกับรถยนต์ (ขวา) 

 
รูปที่ 29 แสดงการออกแบบเพ่ือรองรับการใช้งานจักรยาน 

การออกแบบทางจักรยานบนพื้นที่สาธารณะ (ซ้าย) ทางจักรยานที่เชื่อมบริเวณย่านโดยเฉพาะ (ขวา) 

 
รูปที่ 30 แสดงจุดจอดรถจักรยานลักษณะต่าง ๆ ที่ใช้งานสอดคล้องกับแต่ละพ้ืนที่  

จุดจอดจักยานบริเวณที่พักอาศัย อพาร์เม้นต์ (ซ้าย)  
จุดจอดจักรยานหน้าร้านค้าที่ใช้เวลาไม่นานมาก (กลาง)  จุดจอดจักรยานบริเวณริมถนนที่เป็นแหล่งงาน (ขวา) 

(Rutger, 2014) 
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การเปลี่ยนแปลงของเมือง 

 จากการวางโครงข่ายเส้นทางจักรยานของเมืองอัมสเตอร์ดัม ทำให้วิถีชีวิตและการเดินทาง
ด้วยจักรยานเป็นที่นิยมเนื่องจากความสะดวกสบาย มีความต่อเนื่อง นอกจากนี้การส่งเสริมสิ่งอำนวย
ความสะดวกต่าง ๆ  รวมถึงจุดกิจกรรมก็ทำให้ย่านชุมชนมีความเปลี่ยนแปลง ดังที่ Thomas Schlijper  (2015) 
ได้รวบรวมรูปการเปลี่ยนแปลงของเมืองในย่านต่าง ๆ จากอดีต ดังนี้ 

 

รูปที่ 31 ย่าน Van Beuningenstraat ในปี 1962 และป ี2015  
(Schlijper, 2015) 

การเพ่ิมพ้ืนที่นันทนาการสำหรับชุมชนนั้น ช่วยทำให้ชุมชนมีพ้ืนที่กิจกรรมและจุดเชื่อมต่อ
ของการเดินทางโดยจักรยานในระยะสั่นได้ง่ายขึ้น ทำให้เพ่ิม โอกาสให้ผู้คนหันมาเดิน หรือ ปั่น
จักรยานเพื่อไปยังสวนสาธารณะที่ใกล้บ้าน หรือลานกิจกรรมใกล้บ้านมากขึ้น 

 

รูปที่ 32 ย่าน Maasstraat ในปี 1977 และการเปลี่ยนแปลงในปี 2014  
(Schlijper, 2015) 

การออกแบบทางจักรยานโดยลดจำนวนเลนรถยนต์และออกแบบพ้ืนที่สำหรับจุดจอด
รถยนต์ ทำให้ช่วยลดปริมาณการจราจร และเพ่ิมความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานและผู้ใช้ทาง
เท้ามากยิ่งข้ึน  
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รูปที่ 33 ย่าน Plantage Middenlaan ในปี 1970s และการเปลี่ยนแปลงในปี 2015  
(Schlijper, 2015) 

การแยกเส้นทางจักรยาน และปรับภูมิทัศน์ของเส้นทางจักรยาน ช่วยให้ผู้ที่ใช้จักรยานได้ลด
การรับมลพิษจากฝุ่น ควันของรถยนต์ อีกท้ังยังเพ่ิมความสวยงามให้กับย่านที่อยู่อาศัย 

 

รูปที่ 34 แยก Mr. Visserplein ในปี 1970s และการเปลี่ยนแปลงในปี 2015 
(Schlijper, 2015) 

 พ้ืนที่ทางเชื่อมและทางทางลอย มีการออกแบบที่ปลอดภัย พร้อมมีจุดหยุดพักให้กับ
รถจักรยาน พร้อมทั้งเป็นลานพักผ่อนสำหรับชุมชนโดยรอบ 

สรุปแนวทางการออกแบบทางจักรยานจากเมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

การออกแบบทางจักรยานของเมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ นั้นกล่าวได้ว่า  
เกิดจากการแก้ปัญหามลพิษและปริมาณรถยนต์ที่มีความแอดอัด โดยมีการสร้างโครงข่ายทางจักรยาน
ที่เชื่อมต่อการขนส่งสาธารณะอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้การส่งเสริมให้ใช้จักรยานที่เป็นการเดินทาง
ที่มีราคาถูกและเป็นการเดินทางที่สะดวกทำให้มีการใช้งานของจักรยานเพ่ิมมากขึ้น การส่งเสริมให้มี
หลักสูตรอบรมตั้งแต่ภายในโรงเรียนทำให้การใช้จักรยานเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรับทราบ  อีกทั้งการ
เชื่อมต่อพ้ืนที่สาธารณะที่รองรับกิจกรรมต่างๆของชุมชนยังทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงกิจกรรมต่างๆ  
ได้ง่ายขึ้น  
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2.8.2 แนวทางการออกแบบทางจักรยานประเทศญี่ปุ่น 

ประวัติของกฎหมายการขี่จักรยานในญี่ปุ่น 

Ministry of Land Infrastructure Transport and Tourism, (MLIT) ได้สรุปวิวัฒนาการทาง

กฎหมายการขี่จักรยานในญี่ ปุ่นเป็นลำดับ (Ministry of Land Infrastructure Transport and 

Tourism, 2015) ดังนี้  

• ในช่วงปี 1965-1975, กฎจราจรผ่อนปรนและอนุญาตให้ขับขี่จักรยานบนทางเท้าได้ ตั้งแต่
นั้นมาทางจักรยานและทางเท้าจึงค่อยๆปรับให้มีการแยกออกจากทางรถยนต์ 

• ตั้งแต่ผู้ขับขี่จักรยานมีแนวโน้มที่มองข้ามอันตรายของจักรยาน ทำให้มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
บนทางเท้าเพ่ิมข้ึน จึงจำเป็นต้องมีมาตรการเพ่ิมโทษเพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้ทางเท้า 

• ในปี 2007, MLIT และกรมตำรวจแห่งชาติ (NPA) ได้กำหนด “เมืองต้นแบบถนนจักรยาน”  
จำนวน 98 เขตท่ัวประเทศ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางจักรยานต่อไป 

• ในเดือนตุลาคมปี 2011, กรมตำรวจแห่งชาติได้ตัดสินใจให้ประชาชนได้รับทราบว่าจักรยานถือเป็น
หนึ่งในยานพาหนะ และจะดำเนินการครอบคลุมในเรื่องการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่และคน
เดินเท้าโดยทั่วกัน 

• ในปี 2011, MLIT และกรมตำรวจแห่งชาติได้ก่อตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและน่ารื่นรมย์แก่ผู้ใช้จักรยาน และในเดือนเมษายนปี 2012, 
คณะกรรมการได้ยื่น “ข้อเสนอเพ่ือสร้างสรูปแวดล้อมที่ปลอดภัยและน่ารื่นรมย์แก่ผู้ใช้
จักรยานทุกคน” 

• ในเดือนพฤศจิกายน 2012, MLIT และกรมตำรวจแห่งชาติร่วมมือกันพัฒนา “แนวทางการ
สร้างสรูปแวดล้อมที่ปลอดภัยและน่ารื่นรมย์แก่ผู้ใช้จักรยาน” เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจ
และเจ้าพนักงานบนท้องถนนได้เข้าใจถึงแผนการพัฒนาเครือข่ายถนนสำหรับผู้ใช้จักรยาน 
และเพ่ิมความตระหนักถึงกฎหมายจราจรให้มากขึ้น 
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การเปลี่ยนแปลงกฎหมายพื้นที่ถนนสำหรับจักรยาน 

• กฎหมายจราจรบนท้องถนนในปี 1960 สถานะของผู้ใช้จักรยานต้องใช้พ้ืนที่ซ้ายสุดของถนน 
อย่างไรก็ตามการเกิดอุบัติเหตุที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปี 1965 ถึง 1975 นั้นทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยอนุญาตให้ผู้ใช้จักรยานสามารถขี่บนทางเท้าที่กำหนดไว้ให้ได้ 

• ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเอง ได้มีกฎหมายใหม่ว่าด้วยเรื่องทางสัญจรสำหรับทางจักรยาน 
ถนนสำหรับจักรยาน 

 
เลนจกัรยาน 

(ก่อนปี 1970 ญี่ปุ่นไม่มีเลน
จักรยาน) 

 

ทางเท้าที่ใช้ทางจักรยานและคนเดินร่วมกัน 
 

แบบไม่แบ่งแยกกัน 
 

แบบแบง่เขตชดัเจน 
(ก่อนปี 1978 ไม่มี
แบบแบง่เขตทาง
จักรยานบนทาง

เท้า) 

    
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
โครงสร้างถนน  
ปี 1970 
ถนนสำหรับจักรยาน
เป็ นสิ่ งที่ ถู ก เพิ่ ม เติ ม
ขึ้นมา และจะต้องถูก
น ำม า ใ ช้ จ ริ ง  “ ก า ร
สัญจรยานพาหนะและ
จักรยานมีมากขึ้น จึงมี
ความจำเป็นที่จะต้อง
แบ่งแยกออกจากกัน
เพื่อให้เกิดการสัญจรที่
มีความคล่องตัว” 
กฎหมายจราจรของปี 
1970 
เพิ่มเติมหน้าที่ของผู้ขับ
ขี่จักรยานที่จะใช้ถนน
สำหรับจักรยาน 
 

กฎหมายจราจรของปี 1971 
เพิ่มเติมเลนจักรยาน  
พระราชบัญญัติสัญลักษณ์บน
ท้องถนน ปี 2008 ให้เพิ่มเติม
สัญลักษณ์เลนจักรยาน 
 

พระราชบัญญัติโครงสร้าง
ถนน ปี 1970 
เพิ่มเติมทางเดินเท้าที่มีการ
ใช้ จั ก รย าน แล ะ ค น เดิ น
ร่วมกัน  “การสัญจรของ
ยานพาหนะและจักรยานมี
ป ริ ม าณ ม าก  จึ งมี ค วาม
จำเป็นเพื่อความปลอดภัย
และลื่นไหลของการจราจร” 
กฎ ห มายจราจ รข องปี  
1970 
ผ่อนคลายกฎระเบียบเรื่องการ
ขับขี่จักรยานบนทางเท้าได้ 

ก ฎ ห ม า ย
จราจรของปี  
1978 
เ พ่ิ ม เติ ม เส้ น
แ บ่ ง เ ข ต
จั ก ร ย า น บ น
ทางเท้า 

ตารางท่ี 3 แสดงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการใช้ทางจักรยานในประเทศญี่ปุ่น  
                (MLIT, n/a) 
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ลักษณะนิสัยของผู้ใช้จักรยาน 

 
รูปที่ 35 กราฟแสดงรูปแบบการใช้จักรยานในญี่ปุ่น  

(MLIT, n/a) 
จักรยานเป็นส่วนสำคัญของระบบการขนส่งภายในประเทศญี่ปุ่น โดยจากการคำนวณการเดินทาง

หากเป็นการเดินทางที่น้อยกว่า 5 กิโลเมตรจะมีการใช้จักรยานถึง 20 % โดยจากการสอบถามเหตุผลของผู้ใช้
รถจักรยานพบว่า เป็นการเดินทางที่ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง ลดภาระการใช้จ่าย สะดวกสบายในการ
ใช้งาน สามารถมีจุดแวะพักได้ และเป็นรูปแบบการเดินทางที่รวดเร็ว เช่น ในมหานครโตเกียว มีคนราวร้อยละ 
15 หรือกว่า 4 ล้านคนใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน โดยเป็นการใช้จักรยานบนถนนร่วมไปกับยานพาหนะอ่ืน
เป็นส่วนใหญ่ (กวิน ชุติมา, 2017)  และในปี 2562 โตเกียวติดอันดับเมืองจักรยานที่ 24 ได้คะแนน 40.26 % 
มีผู้ใช้จักรยาน 15% ของคนทั้งเมือง (BLT Bankok, 2562) 

แนวทางการออกแบบเมืองต้นแบบถนนจักรยาน 

 

รูปที่ 36 แสดงจำนวนเส้นทางจักรยานทั้งประเทศญี่ปุ่น (ปี 2007)  
(MLIT, n/a) 
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ในปี 2007 MLIT และกรมตำรวจแห่งชาติ (NPA) ได้กำหนด “เมืองต้นแบบถนนจักรยาน” 
จำนวน 98 เขตทั่วประเทศ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางจักรยานต่อไป ซึ่งในปี 2012 จะมีถนน 446 
เส้นทางที่อยู่ภายใต้การพัฒนาเกี่ยวกับถนนจักรยานและเลนจักรยานและมีความยาวทั้งสิ้น 344.6 กม.  

จุดประสงค์หลักของแนวทางการวางแผนพื้นที่ถนนสำหรับการใช้จักรยาน 

แนวทางได้กำหนดให้มีระเบียบแบบแผน รวมไปถึงการตั้งเป้าหมาย ตัวเลือกของถนนสำหรับ
เครือข่ายจักรยาน และตัวเลือกของประเภทพ้ืนที่ถนนสำหรับการใช้จักรยานโดยมีแนวทางกำ
ดำเนินการในการวางโครงข่ายทางจักรยาน ดังนี้ 

 

รูปที่ 37 แสดงการวางแผนงานโครงข่ายทางจักรยาน  
(ปรับปรุงจาก MLIT, n/a.) 

 จะเห็นได้ว่าการวางแผนงานโครงข่ายทางจักรยานจะกำหนดจากนโยบายพ้ืนที่ เดิม  
และพิจารณาร่วมกับพ้ืนที่ของชุมชนเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานมากที่สุด  
พร้อมกับการประเมินผลเมื่อการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
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การคัดเลือกถนนของเครือข่ายจักรยาน 

1. ถนนซึ่งเชื่อมโยงกับระบบเชื่อมโยงสาธารณะ โรงเรียน พ้ืนที่พาณิชยกรรมหลัก และพ้ืนที่อยู่อาศัย  
2. ถนนที่ถูกใช้ร่วมกันระหว่างจักรยานและคนเดินเท้า โดยมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางจักรยาน

บ่อยครั้ง 
3. ถนนที่ผู้ใช้จักรยานถูกส่งเสริมที่จะใช้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความต้องการของพ้ืนที่ 
4. ถนนที่มีการเพ่ิมขึ้นของจำนวนผู้ใช้จักรยาน สาเหตุจากการพัฒนาพ้ืนที่ข้างเคียง 
5. ถนนที่มีความกว้างสำหรับการใช้จักรยานอยู่แล้ว 
6. ถนนที่จำเป็นต่อการเชื่อมต่อเครือข่ายจักรยาน 

โดยเงื่อนไขของการออกแบบและกฎเกณฑ์ในการเลือกทางจักรยานที่เหมาะสมในแต่ละ
พ้ืนที่นั้น จะมีการพิจารณาความเร็วและความหนาแน่นของการจราจรเข้ามาเกี่ยวข้องในการ
พิจารณาลักษณะรูปแบบทางจักรยาน และยื่นข้อเสนอการพิจารณาสำหรับการจัดเตรียมพ้ืนที่
ถนน, ความกว้างถนน และการเปลี่ยนพ้ืนที่สำหรับการใช้จักรยานพิจารณาเบื้องต้นจากระดับ
ความเร็วบนท้องถนน และยื่นข้อเสนอการพิจารณาเพ่ือการพัฒนาให้เป็นจริงได้เหมาะสม
ตามลำดับความสำคัญ และเตรียมถนนทางเลือกไว้ หากพ้ืนที่ถนนนั้นๆ ไม่สามารถพัฒนาหรือมี
อุปสรรคในการพัฒนาที่มีความเป็นไปได้น้อยมาก 

การคัดเลือกประเภทของทางจักรยาน 

 

รูปที่ 38 การคัดเลือกประเภทของทางจักรยาน  
(ปรับปรุงจาก MLIT, n/a.) 
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แนวทางถนนสำหรับทางจักรยาน 

การกำเนินการก่อสร้างทางจักรยานแต่ละเส้นทาง จะพิจารณาเงื่อนไขของการออกแบบและ
กฎเกณฑ์พ้ืนฐานสำหรับทางจักรยาน, เลนจักรยาน และถนนหลักที่ใช้ร่วมกัน เช่น การแบ่งแยก
ชัดเจน, ความกว้างถนน และ การสร้างเครื่องหมายให้ชัดเจน โดยมีการแบ่งเส้นทางจักรยานออกเป็น
รูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 

ถนนจักรยาน  คือ สร้างทางจักรยานเฉพาะโดยการแบ่งแยกด้วยโครงสร้าง เช่น เส้นขอบคอนกรีต  
เป็นต้น  โดยที่ทางจักรยานจะแยกจากรถยนต์และทางเทาอย่างชัดเจน  
เลนจักรยาน  คือ  เป็นทางพิเศษสำหรับผู้ขี่จักรยาน เป็นทางร่วมกับทางเท้าหรือทางรถยนต์ ด้วย
วิธีการใช้สัญลักษณ์หรือสีจราจร โดยพิจารณาจากการจราจรปกติ 
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รูปแบบทางจักรยาน 
เล
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ตารางท่ี 4 แสดงรูปแบบทางจักรยาน  
              (ปรับปรุงจาก MLIT, n/a.) 
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นอกจากนี้ในการดำเนินการสร้างทางจักรยาน ในช่วงปี 1965-1975, มีระยะทางการ
ออกแบบถนนจักรยานทั้งหมด ทางถนนทั้งหมด 3,000 กม.เท่านั้น จึงมาการออกกฎจราจรผ่อนปรนและ
อนุญาตให้ขับขี่จักรยานบนทางเท้าได้โดยเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ โดยกฎหมายอนุญาตให้เด็กเล็ก นักเรียน 
และผู้ที่มีอายุมากกว่า 70 ปีสามารถใช้จักรยานบนทางเท้า นอกจากนี้กฎหมายยังอนุญาตบุคคลอ่ืน ๆ  
ให้ใช้ทางเท้าได้อีกด้วย ยกตัวอย่าง ผู้ซึ่งไม่สามารถสัญจรทางได้จากการซ่อมถนนอยู่  เป็นต้น 

 

รูปที่ 39 แสดงลักษณะถนนจักรยาน (ซ้าย), เลนจักรยาน (ขวา)  
(MLIT, n/a) 

การเกิดอุบัติเหตุในเมืองต้นแบบถนนจักรยาน

 

ตารางท่ี 5 แสดงอัตราการลดอุบัติเหตุทางจักรยานเมื่อมีการปรับปรุงเส้นทางจักรยาน 
              (MLIT, n/a) 

• หลังจากเกิดการพัฒนาถนนที่หลากหลายสำหรับผู้ใช้จักรยาน การเกิดอุบัติเหตุก็ลดลงมา
ภายใน 1 ปี 

• สิ่งนี้คือความจริงที่เกิดขึ้น หลังจากการมีการแบ่งพ้ืนที่สำหรับทางจักรยานใหม่ 30% ลดลง
เพราะถนนจักรยาน และ 40% ลดลงจากเลนจักรยาน 
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ตัวอย่างของการพัฒนาทางจักรยาน 

คำอธิบาย ภาพประกอบ 
เลนจักรยานทางเดียว       
ให้มีความสะดวกและปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่จักรยาน 
 

 
เลนจักรยานที่ถูกออกแบบจากการปรับพื้นที่ถนน 
(โดยการลดพื้นที่ถนนรถยนต์) 
(รูปจากเมืองฟูกุโอกะ จ.ฟูกุโอกะ)  
เลนจักรยานออกแบบโดยการลดพ้ืนที่จราจรรถยนต์ลง
จาก 4 ช่องจราจรเหลือ 2 ช่องจราจร 
 
 

 

สร้างตำแหน่งเครื่องหมายเขตทางจักรยานให้เห็นชัดเจน
เพื่อแยกทางจักรยานออกจากถนนที่ไม่มีทางเดินเท้า 
(รูปจากเมืองคานาซาวะ จ.อิชิคาวะ) 
ปรับปรุงความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น โดยการสร้างตำแหน่ง
เครื่องหมายทางจักรยานให้เห็นชัดเจน เพ่ือแยกทาง
จักรยานออกจากถนนที่ไม่มีทางเดนิเท้า 
 

 
 

สร้างตำแหน่งเครื่องหมายทางจักรยานให้เห็นชัดเจน
บริเวณทางแยก  
(รูปจากเมืองอุตซึโนมิยะ จ.โทชิกิ) 
ทำสัญลักษณ์เส้นทางจักรยานให้ผู้ขับขี่รถยนต์ได้เห็น
และตระหนักถึงทางจักรยาน พร้อมกับให้ผู้ขับข่ีจักรยาน
รู้สึกสะดวกปลอดภัย 
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คำอธิบาย ภาพประกอบ 
ทำเสายางกั้นทางจักรยานในบริเวณหัวมุมถนนเพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุจากรถที่เลี้ยวซ้าย (ท้องที่โคโตะ จ.
โตเกียว) 
 

 
กระจายข้อมูลความรู้ของโครงการทางจักรยานตาม
แหล่งต่าง ๆ ของคนท้องที่นั้น เพื่อให้ใช้ทางจักรยาน
อย่างถูกต้อง 
 

  
ให้คำแนะนำของกฎข้อบังคับใช้ทางจักรยานกับผู้ใช้
จักรยาน และใช้กฎข้อบังคับเมื่อมีการกระทำผิด 
 

 
การควบคุมพื้นที่จอดรถข้างทางกำหนดเป็นช่วงเวลา
ของวัน 
 

 
การพัฒนาพื้นที่จอดรถจักรยานร่วมกับธุรกิจทางรถไฟ 
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คำอธิบาย ภาพประกอบ 
ที่จอดจักรยานสร้างใกล้กับป้ายรถประจำทางเพื่อเพิ่ม
การขนส่งให้ดียิ่งขึ้น 
 

  
ธุรกิจการรถไฟบางขบวนอนุญาตให้รถจักรยานขึ้นได้ 
(ข้อมูลรูปจากเวบไซต์ Ohmi Railway Corporation) 
 

 
“สถานีจักรยาน” เป็นพื้นที่สำหรับผู้ขับขี่จักรยานที่
ต้องการหยุดพักและซ่อมบำรุงจักรยาน 

 
ตารางท่ี 6 ตัวอย่างของการพัฒนาทางจักรยาน  
              (ปรับปรุงจาก MLIT, n/a.) 
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ตัวอย่างเมืองจักรยาน (เมืองคานาซาว่า จ.ญี่ปุ่น) 

 
รูปที่ 40 ผังแสดงโครงข่ายเส้นทางจักรยาน (ซ้าย)  บริเวณที่มีจราจรหนาแน่นจะไม่มีเส้นทางจักรยาน 

(ขวาบน) เส้นทางจักรยานในชุมชน  
(MLIT, n/a) 

พ้ืนที่ผังพ้ืนเครือข่ายทางจักรยาน ประกอบไปด้วยถนนสายหลัก และตรอกซอกซอยแคบต่าง 
ๆ นอกจากนี้ช่องทางจราจรของรถประจำทางและถนนสาธารณะถูกปรับใช้ให้เป็นทางจักรยานโดย
สมบูรณ์  ส่วนถนนที่มีการจราจรหนาแน่นและความเร็วสูงจะไม่มีการออกแบบให้มีพ้ืนที่ของทาง
จักรยานเพื่อความปลอดภัย 

 
รูปที่ 41 ช่องจราจรของรถประจำทางใช้ร่วมกับทางจักรยาน 

(MLIT, n/a) 
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เมืองคานาซาว่าถูกยกย่องให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับจักรยาน โดยสื่อต่างประเทศ เช่น
หนังสือพิมพ์ของสวิตเซอร์แลนด์ มีการส่งเสริมร้านเช่าจักรยาน โดยร้านเช่า-คืนจักรยานมีถึง 19 ร้าน
ทั่วเมือง นอกจากนี้ยังมีการสอนเรื่องกฎจราจร โดยติดแผ่นป้ายอธิบายบนหลังที่จับจักรยานและมี
แผนที่ทางจักรยานทำให้เข้าใจและใช้งานง่ายสำหรับนักท่องเที่ยวเพ่ือที่จะใช้เดินทางรอบเมือง  

 
ตัวอย่างทางจักรยานสำหรับนักท่องเที่ยว (ชิมานามิ ไคโด) 

 
รูปที่ 42 แสดงเส้นทางจักรยานเชื่อมต่อจังหวัดฮิโรชิม่าและจังหวัดเอฮิเมะ ตัดผ่านทะเลเซโตะ  

(MLIT, n/a) 
ทางจักรยานชิมานามิ ไคโด เป็นทางจักรยานที่มีนักปั่นจักรยาน 170,000 คนต่อปีที่มา

ท่องเที่ยวเยี่ยมชมธรรมชาติหมู่เกาะที่สวยงาม โดยมีระยะทางทั้งหมด 70 กม.เชื่อมต่อจังหวัดฮิโรชิม่า
และจังหวัดเอฮิเมะ ตัดผ่านทะเลเซโตะใน มีการออกแบบมีสัญลักษณ์ที่ถนน ป้ายแผนที่หลายจุด
เพ่ือให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ด้วยหลากหลายภาษา  ผู้เยี่ยมชมสามารถเช่าจักรยานหลากหลายประเภท 
ที่สถานีจักรยานเช่า-คืน โดยมีชื่อเรียกว่า “CYCLE OASIS” เป็นสถานีพักสำหรับนักปั่นจักรยานใช้
ประโยชน์ในเรื่องเติมลมยาง อาบน้ำ และซื้อเครื่องดื่ม มีจำนวน 34 สถานีตลอดเส้นทาง  มีจุดบริการ
ที่หลากหลาย เช่น ศูนย์ซ่อมบำรุงจักรยาน จุดรับ-ส่งจักรยานหากเกิดความเสียหาย รวมถึงบริการรถ
รับส่งสำหรับผู้ที่เหน็ดเหนื่อยจากการปั่นจักรยานจากด้วยบริการแท็กซี่  นอกจากนี้นักปั่นจักรยาน
สามารถแวะพักตามจุดต่าง ๆ ตลอดเส้นทาง เพ่ือเปลี่ยนไปใช้รถประจำทาง ซึ่งทางโครงการเตรียม
เส้นทางเลือกไว้หลากหลายรูปแบบ 
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สรุปแนวทางการออกแบบทางจักรยานจากประเทศญี่ปุ่น 

จะเห็นได้ว่า การวางแผนการออกแบบเส้นทางจักรยานของประเทศญี่ปุ่น มีการคิดวิเคราะห์
จากพ้ืนฐานเส้นทางการใช้จักรยานที่มีอยู่เดิม และเพ่ิมเติมความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับ
ผู้ใช้เส้นทางจักรยาน เช่น จุดแวะพักที่สามารถใช้งานได้จริง เช่น จุดจอดรถจักรยาน ศูนย์ซ่อมบำรุง 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงเส้นทางให้มีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับการขนส่งสาธารณะที่ทำให้
สามารถผู้ใช้จักรยานสามารถเดินทางได้มีประสิทธิรูปมากขึ้น นอกกจากนี้ การประชาสัมพั นธ์
กฎระเบียบ ข้อบังคับด้านกฎหมายก็มีความเข้มงวด มีการกวดขันและลงโทษอย่างจริงจัง เช่น 
สัญญาณไฟจราจรสำหรับจักรยาน การใช้สีแสดงเขตทางที่ชัดเจน พร้อมทั้งมีการเผยแพร่เส้นทางและ
การปฏิบัติในการขับขี่ เพ่ือให้ประชาชนรับทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง   ซึ่งสามารถนำมาปรับ
พัฒนาต่อให้กับเมือง ทั้งการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันและการส่งเสริมการปั่นจักรยานเพ่ือการ
ท่องเที่ยวของพ้ืนที่   

2.9 สรุปผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
จากการศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสรุปเป็นแนวทางในการศึกษา

เกี่ยวกับทฤษฎีการออกแบบเส้นทางจักรยาน  สามารถแบ่งเป็นหัวข้อการทำแบบสอบถามได้ ดังนี้  
2.9.1 ลักษณะและพฤติกรรมการใช้จักรยานในการเดินทาง  
โดยใช้แนวคิดในเรื่องลักษณะของการเดินทางโดยใช้จักรยาน และแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม

การเดินทางด้วยจักรยาน เพ่ือศึกษากลุ่มและพฤติกรรมในการใช้งานจักรยาน รวมทั้งศึกษาลักษณะ
เส้นทางที่มีผลต่อการใช้งาน เพ่ือเป็นข้อกำหนดและปรับปรุงพัฒนา เส้นทางจักรยานให้เหมาะสมกับ
การใช้งาน นำมาทำการสร้างตัวแปรในการทำการวิจัยได้ ดังนี้   

1. วัตถุประสงค์ที่ใช้จักรยานในการเดินทาง  
2. ลักษณะเส้นทางท่ีใช้ในการเดินทาง 
3. ช่วงเวลาและระยะเวลาในการใช้จักรยานในการเดินทาง  
4. ลักษณะเส้นทางจักรยานที่ใช้ในการเดินทาง  
2.9.2 ปัจจัยท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจในการใช้จักรยาน  
แนวคิดการออกแบบเส้นทางจักรยานของต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้านกายภาพ 

มีส่ วนเกี่ยวข้องต่อการตัดสิน ใจใช้ เส้นทางจักรยานของชุมชนที่ ก่อให้ เกิดการใช้จักรยาน  
และการเสนอแนะแนวคิดเกี่ยวกับการใช้จักรยานเพ่ือการเดินทางเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชน
สาธารณะอ่ืน ๆ ที่สัมพันธ์กับปัจจัยในด้านกายภาพของพื้นที่อย่างเหมาะสมและนำไปประยุกต์ในการ
ทำแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยสามารถแบ่งได้เป็น 4 ด้าน ดังนี้  

1. ด้านความสะดวกสบาย  
2. ด้านสภาพแวดล้อม  
3. ด้านความปลอดภัย  
4. ด้านความชัดเจนและต่อเนื่องของโครงข่าย 
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ตารางท่ี 7 ปัจจัยการพิจารณาคุณภาพเส้นทางจักรยาน 
ปัจจัย ด้านความสะดวกสบาย ด้านสภาพแวดล้อม ด้านความปลอดภัย ด้านความชัดเจนและ

ต่อเนื่องของโครงข่าย 
รูปแบบ
เส้นทาง
จักรยาน
ตาม
มาตรฐาน 

สิ่งอำนวยความสะดวก 
เช่น ป้าย จุดจอด ห้องน้ำ 

บรรยากาศร่มรื่น อุปกรณ์ป้องกันด้าน
ความปลอดภัย 

เส้นทางเข้าถึงชุมชน 

เส้นทางจักรยานผ่านยา่น
บริการ เช่น ร้านค้า ร้าน
ซ่อมจักรยาน 

ฝุ่นและควันรถ เส้นทางจักรยานมี
ความชัดเจน 

เชื่อมต่ออสถานีขนส่ง 

มีจุดพักริมทาง มุมมองและความ
สวยงามของเส้นทาง 

มีกฎหมายในการใช้
และระวังผู้ใช้
จักรยาน 

เส้นทางมีความต่อเนื่อง
ถึงพื้นที่กิจกรรม เช่น 
สวนสาธารณะ 

มีนโยบายสนับสนุนการใช้
เส้นทางจักรยาน เช่น จุด
เช่าจักรยาน 

มีสิ่งกำบัง เช่น 
ต้นไม้บังแดด จุด
หลบฝน 

มีแสงไฟและการ
มองเห็นที่เพียงพอ
เพื่อความปลอดภัย 

เส้นทางมีความยาว
ต่อเนื่องจากจุดหมายถึง
ปลายทาง 
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บทที ่3 
วิธีการวิจัย 

3.1 รูปแบบของการวิจัย  
เพ่ือศึกษาพฤติกรรม ลักษณะการใช้งาน และความต้องการของประชาชนที่มีผลต่อการการ

ออกแบบเส้นทางจักรยานที่ดีนั้น สามารถแบ่งลักษณะของการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
1. การศึกษาเชิงสำรวจทางด้านพฤติกรรมการใช้เส้นทาง โดยการสำรวจข้อมูลผู้ใช้งาน และ

ข้อมูลในลักษณะการใช้งานเส้นทางจักรยานในย่านที่มีความเชื่อมโยงกับเส้นทางที่ศึกษา โดยศึกษา
ความสัมพันธ์และพฤติกรรมการใช้งานจักรยานที่แตกต่างกันออกไปของกลุ่มผู้ใช้จักรยานซึ่งมีกรอบ
ของแนวความคิดและทฤษฎีการออกแบบเส้นทางจักรยานเป็นองค์ประกอบ ใช้เครื่องมือโดยการใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล และนำข้อมูลดังกล่าว วิเคราะห์ ประเมินผล เพ่ือนำมาสรุปผล
พร้อมการเสนอแนะปรับปรุงเส้นทางจักรยานที่ศึกษา 

2. การศึกษาโดยการสำรวจข้อมูลทางกายภาพ โดยสำรวจพ้ืนที่ เส้นทางจักรยาน 
องค์ประกอบต่างของทางจักรยานที่มีปัจจัยมีส่วนเกี่ยวข้องต่อผู้ใช้งานตามเส้นทางจักรยานที่คัดเลือก 
โดยใช้การวิจัยเชิงสำรวจ เพ่ือสร้างกรอบการวิจัยและขอบเขตประชากรกลุ่มตัวอย่าง จากข้อมูลเชิง
สำรวจ   

3.2 การกำหนดพื้นที่ศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง  
3.2.1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

การกำหนดพ้ืนที่ศึกษา จากข้อมูลเส้นทางจักรยานในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษา
จากข้อมูลทางจักรยานในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีเส้นทางทั้งหมดที่ได้จัดสำรวจเส้นทางจักรยาน 
โดยกลุ่มงานวางแผนและออกแบบ สำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง 
กรุงเทพมหานคร (สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล, 2559) มีการจัดทำเส้นทางจักรยาน 70 เส้นทาง 
โดยเมื่อแบ่งเส้นทางออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มกรุงเทพกลาง 28 เส้นทาง 2.กลุ่มกรุงเทพใต้  
5 เส้นทาง 3.กลุ่มกรุงเทพเหนือ 8 เส้นทาง 4.กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 7 เส้นทาง 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ 
15 เส้นทาง 6.กลุ่มกรุงธนใต้ 7 เส้นทาง 

 
รูปที่ 43 แสดงจำนวนเส้นทางจักรยานในกรุงเทพมหานคร 
ปรับปรุงจาก (สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล, 2559) 
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 โดยผู้วิจัยไดพิ้จารณาคัดเลือกเส้นทางจักรยานศึกษา จาก 

1) ความแตกต่างของรูปแบบทางจักรยาน  ซึ่งจาก (Heydon and Lucas-Smith, 
2014a) แบ่งลักษณะทางจักรยานออกเป็น 4 รูปแบบใหญ่ๆ คือ ถนนชุมชน ถนน
หลักถนนรอง ถนนเส้นหลักระหว่างเขตเมือง เส้นทางลัด โดยเลือกเส้นทางที่มี
ความแตกต่างกัน   

2) ความหนาแน่นของชุมชน เป็นย่านที่มีความหนาแน่นของประชากร โดย
คัดเลือกเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่กลุ่มกรุงเทพเหนือและกลุ่มกรุงเทพใต้ที่มีการ
ใช้การสัญจรและชุมชนที่หนาแน่น  

3) เส้นทางมีการเชื่อมโยงกับโครงข่ายสาธารณะ ซึ่งพ้ืนที่ศึกษานั้น เส้นทาง
จักรยานต้องการเชื่อมต่อกับการขนส่งสาธารณะอ่ืน ๆ เช่น รถไฟฟ้า เป็นต้น 

จากการศึกษาจากข้อมูลทางจักรยานในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จึงคัดเลือกย่านและเส้นทาง
จักรยาน ดังนี้ 

ตารางท่ี 8 แสดงเส้นทางจักรยานพื้นที่ศึกษาเพื่อเปรียบเทียบลักษณะการใช้งาน 

ทางจักรยาน 
ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

ลักษณะ
เส้นทาง 

ตำแหน่ง
ที่ตั้ง 

การเชื่อมโยง
โครงข่าย
สาธารณะ 

ลักษณะกลุ่ม
ชุมชน 

ประดิษฐ์มนูธรรม 24.00 
ถนนเส้นหลัก
ระหว่างเขต

เมือง 

กลุ่มกรุงเทพ
เหนือ 

เชื่อมรถไฟฟ้าสายสี
ส้มและรถไฟฟ้า

สายสีชมพู 
(อนาคต) 

หมู่บ้านจัดสรร/
ห้างสรรพสินค้า 

สาทร (เหนือ-ใต้) 2.80 
ถนนชุมชน 
ถนนหลัก
ถนนรอง 

กลุ่มกรุงเทพ
กลาง 

เชื่อมรถไฟฟ้าสายสี
เขียวอ่อนและ

รถไฟฟ้าสายสีน้ำ
เงิน 

มหาวิทยาลัย/
แหล่งงาน 

คลองไผ่สิงโต 1.30 เส้นทางลัด 
กลุ่มกรุงเทพ

กลาง 

เชื่อมรถไฟฟ้าสายสี
น้ำเงินและสายสี

เขียวเข้ม 

ชุมชนเดิมและ
ชุมชนริมคลอง 

(ปรับปรุงจากข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานคร, 2560.) 
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3.2.1 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง
จักรยานนี้ ใช้วิธีกำหนดตัวอย่างประชากรพ้ืนที่กรณีศึกษาทั้ง 3 พ้ืนที่ โดยการใช้เกณฑ์ในการ
ประมาณขนาดกลุ่ม  ดังนี้  

1) จำนวนผู้ใช้จักรยานในกรุงเทพมหานคร จากการสำรวจ (BLT Bankok, 2562) 14,000 คน 
2) จำนวนเส้นทางจักรยาน  (สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล, 2559)  70 เส้นทาง 

เฉลี่ยแต่ละเส้นทางมีผู้ใช้จักรยาน      200    คน 
จำนวนประชากร ขนาดของกลุ่ม ตัวอย่าง (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) 

จำนวนประชากรทั้งหมดเป็นหลักรอ้ย      15 –30 % ดังนั้น  
จำนวนประชากร 200 คน คิดเป็นกลุ่มตัวอย่าง     30-60 คน 

เพ่ือสร้างกลุ่ มตัวอย่ างจึ งใช้จำนวน พ้ืนที่ ละ 50 คนเพ่ือเป็นตั วแทนของแต่  
ละพ้ืนที่ ในการเปรียบเทียบตามปัจจัยข้างต้นต่อความพึงพอใจในเส้นทางจักรยานในปัจจุบันและ
ความต้องการต่อการปรับปรุงเส้นทางจักรยานในอนาคตแต่ละพ้ืนที่ รวมจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ตัวแทนของแต่ละพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัยการตอบแบบสอบถามทั้ง 3 พ้ืนที่เท่ากับ 150 คน 

 

3.2 ตัวแปรที่ใช้ในวิจัย  
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของประชากรในชุมชน ลักษณะการใช้งาน รวมถึงปัจจัยทางกายภาพที่

เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษาทั้ง 3 เส้นทาง โดยใช้ทฤษฎีการออกแบบ
เส้นทางจักรยานที่เป็นสากลเปรียบเทียบกับการออกแบบเส้นทางจักรยานกรณีศึกษา และปรับปรุง
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการกำหนดตัวแปรในการวิจัย สามารถสร้างกรอบแนวคิด
เพ่ือกำหนดแนวทางการวิจัยได้ ดังนี้ 

1. ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะทางด้านคุณลักษณะของประชากร ลักษณะทางด้านพฤติกรรม
ของประชากร และกายภาพของเส้นทางจักรยาน  

2. ตัวแปรตาม คือ การใช้งานของทางจักรยานของประชาชนในชุมชนเพ่ือกำหนดแนวทางใน
การออกแบบเส้นทางให้สอดคล้องกับการใช้งานของทางจักรยานแต่ละเส้นทางตามทฤษฎีการ
ออกแบบเส้นทางจักรยานสากล 

3.2.1 ตัวแปรอิสระ  
 จากการศึกษาทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางด้วยจักรยาน แนวคิดและ
หลักการในการออกแบบทางจักรยาน จึงนำข้อสังเกตต่อรูปแบบการใช้จักรยานในข้อมูลผู้ใช้จักรยาน 
และด้านพฤติกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบเส้นทางจักรยาน โดยศึกษาจาก   

2.1.1 ลักษณะทางด้านคุณลักษณะของประชากร ได้แก ่อายุ เพศ อาชีพ รายได้เฉลี่ย 
  



  73 

2.1.2 ลักษณะทางด้านพฤติกรรมของประชากร  ได้แก่  วัตถุประสงค์ที่ ใช้  
ในการเดินทาง ความถี่ที่ใช้ในการเดินทาง ช่วงเวลาที่ใช้ในการเดินทาง ทัศนคติต่อการใช้
จักรยาน  

2.1.3 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพของเส้นทางจักรยาน  โดยแบ่งเป็น ปัจจัย
หลักๆ ได้ 5 ปัจจัย ได้แก่ รูปแบบของเส้นทางจักรยาน เส้นจราจรและการออกแบบ 
เพ่ือความปลอดภัย ความหนาแน่นของการจรจร  ความชัดเจนและความต่อเนื่อง 
ของโครงข่าย ทัศนียภาพของเส้นทาง สิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบเส้นทาง 
3.2.2 ตัวแปรตาม  

จากการศึกษาทฤษฎีแนวความคิดเรื่อง Sustainable Transportation แนวคิดใน
การออกแบบเกี่ยวกับการใช้จักรยานเพ่ือการเดินทางเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชน
สาธารณะอ่ืน ๆ และแนวคิดด้านโครงข่ายถนนเพ่ือส่งเสริมการใช้จักรยาน  จึงนำข้อสังเกต
เปรียบเทียบต่อระดับความพึงพอใจต่อความเหมาะสมในเส้นทางจักรยานแต่ละเส้นทางของ
ทางจักรยานกรณีศึกษา ดังตารางที ่8 9 และ 10 

ตารางท่ี 9 ตัวแปรด้านคุณลักษณะของประชากร ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจเลือกใช้จักรยาน 
และใช้เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษาท้ัง 3 เส้นทาง 
ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม  
คุณลักษณะของประชากร  
1. เพศ  
2. อาย ุ 
3. อาชีพ  
4. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน  

ระดับความพึงพอใจต่อความเหมาะสม
ในเส้นทางจักรยานแต่ละเส้นทาง 

ตารางท่ี 10 ตัวแปรด้านลักษณะทางด้านพฤติกรรมของประชากร ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจ
ในการใช้จักรยานในการเดินทาง และใช้เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษาทั้ง 3 เส้นทาง 
ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม  
ลักษณะทางด้านพฤติกรรมของประชากร  
1. วัตถุประสงค์ที่ใช้ในการเดินทาง  
2. ความถี่ท่ีใช้ในการเดินทาง  
3. ช่วงเวลาที่ใช้ในการเดินทาง  
4. ทัศนคติต่อการใช้จักรยาน  

ระดับความพึงพอใจต่อความเหมาะสม
ในเส้นทางจักรยานแต่ละเส้นทาง 
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ตารางที่ 11 ตัวแปรด้านลักษณะทางกายภาพของเส้นทางจักรยาน  ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการ
ตัดสินใจในการใช้จักรยานในการเดินทาง และใช้เส้นทางจักรยานในพื้นที่ศึกษาทั้ง 3 เส้นทาง 
ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม  
ลักษณะทางกายภาพของเส้นทางจักรยาน 
1. ด้านความสะดวกสบาย 

- เส้นทางจักรยานผ่านย่านบริการ เช่น ร้านค้า ร้านซ่อม
จักรยาน 

- สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ป้าย จุดจอด ห้องน้ำ 
- มีจุดพักริมทาง 
- มีนโยบายหรือโครงการสนับสนนุการใช้เส้นทางจักรยาน 

เช่น จุดเช่าจักรยาน 
2. ด้านสภาพแวดล้อม 

- บรรยากาศร่มรื่น 
- ฝุ่นและควันรถ 
- มุมมองและความสวยงามของเสน้ทาง 
- สิ่งกำบัง เช่น ต้นไม้บังแดด จุดหลบฝน 

3. ด้านความปลอดภัย 
- อุปกรณ์ป้องกันด้านความปลอดภัย 
- เส้นทางจักรยานมคีวามชัดเจน 
- มีกฎหมายในการใช้และระวังผู้ใช้จักรยาน 
- มีแสงไฟและการมองเห็นทีเ่พียงพอเพื่อความปลอดภยั 

4. ด้านความชัดเจนและต่อเนื่องของโครงข่าย 
- เส้นทางเข้าถึงชุมชน 
- เชื่อมต่ออสถานีขนส่ง 
-เส้นทางมีความต่อเนื่องถึงพ้ืนที่กิจกรรม เช่น 

สวนสาธารณะ 
- เส้นทางมีความยาวต่อเนื่องจากจุดหมายถึง

ปลายทาง 

ระดับความพึงพอใจต่อความเหมาะสมใน
เส้นทางจักรยานแต่ละเส้นทาง 

 

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเรื่องการประเมินการใช้ทางจักรยานเพื่อการเดินทาง กรุงเทพมหานคร ครั้ง
นี้คือ การสำรวจ การทำแบบสอบถามภาษาไทย โดยประกอบไปด้วยคำถามปลายเปิดและปลายปิดซึ่ง
ประกอบไปด้วยคำถามที่วัดตัวแปรต่างๆ ได้เป็น 4 ส่วนดังต่อไปนี้  

3.4.1 การสำรวจ เกี่ยวกับการสำรวจเส้นทาง และพ้ืนที่ในด้านกายภาพ โดยการเก็บข้อมูล 
ภาพถ่าย และข้อมูลที่ถูกจัดเก็บเป็นสถิติ  

3.4.2 การทำแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จักรยานสาธารณะ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก ่ 



  75 

3.4.2.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ้
ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการใช้จักรยาน  

3.4.2.2 ปัจจัยและความต้องการในการเลือกใช้จักรยานในการเดินทาง  
3.4.2.3 การทำแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากจากการใช้เส้นทางจักรยาน 
3.4.2.4 การแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้จักรยาน ในด้านการใช้ทางจักรยาน 

3.5 ระยะเวลาในการสำรวจข้อมูล  
การกำหนดช่วงเวลาของการเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลการใช้ทางจักรยานแต่ละเส้นทางจะทำการ

เก็บข้อมูล ดังนี้ 
ตารางท่ี 12 แสดงช่วงเวลาในการสำรวจ 
ข้อมูลเส้นทาง ช่วงระยะเวลาที่ใช้สำรวจ 
ข้อมูลเส้นทางจักรยาน
เปรียบเทียบ 3 
เส้นทาง 

การสำรวจข้อมูลใน
ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-
เย็น ( Peak Hour 
Traffic Counts AM, 
PM)  

การสำรวจข้อมูล
ระหว่างวันทำการ 
(Weekday and 
Counts) 

การสำรวจข้อมูลช่วง
วันหยุดสุดสัปดาห์ 
(Weekend)  

 

ที่มา : ผู้จัดทำ,2562 

3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวมรวมข้อมูล ในการศึกษาสามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่  

3.6.1 ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา จากเอกสารและแผนที่  
3.6.2 ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา จากการลงสำรวจภาคสนาม สังเกตการณ์ 

พร้อมทั้งการจดบันทึก  
3.6.3 ข้อมลูจากการทำแบบสอบถาม  

3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล  
3.7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ศึกษา 

3.7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ศึกษาใช้วิธีการค้นหาข้อมูล
จากเอกสาร (อินเทอร์เน็ต,เอกสาร,แผนที่) ได้แก่  

- ข้อมูลทั่วไปของย่านที่ศึกษา  
- แผนที่ ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา 
- ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
- บริเวณท่ีให้จอดรถริมถนนได้  
-ทางเชื่อมกับถนนหลักต่าง ๆ   เป็นต้น 
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3.7.2 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ศึกษา จากการลงสำรวจ

ภาคสนาม สังเกตการณ์พร้อมทั้งการจดบันทึก ได้แก่  

- ภาพถ่ายเส้นทางจักรยาน  
- จุดตัดทาง ทางข้าม สะพานลอย สถานที่สำคัญโดยรอบเส้นทางจักรยาน  
- ความกว้างของช่องทางจักรยาน  
- ชนิดของผิวทางและสภาพของผิวทาง  
- โครงข่ายและเส้นทางการเดินทางสาธารณะและจุดเชื่อมต่อต่างๆ กับระบบขนส่ง

สาธารณะ เช่น ตำแหน่งจุดเช่ารถจักรยานสาธารณะ ฯลฯ  
- ปริมาณการเดินทางโดยจักรยานและคนเดินเท้าและช่วงเวลาที่มีคนใช้มากที่สุด  
- ปัจจัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อมของย่าน เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน  เป็นต้น 

3.7.2 ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามของประชาชนที่ใช้เส้นทางในพ้ืนที่ศึกษาใช้

วิธีการสถิติเชิงพรรณนา ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าความถี่ร้อยละในส่วนของปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อ
การใช้งานของเส้นทางจักรยานแต่ละเส้นทาง โดยการกำหนดกำหนดให้ผู้ทำแบบสอบถามเลือกตอบ 
5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเรียงจากน้อยไปมาก คือ 
1 คะแนน ถึง 5 คะแนน ดังนี้ 

น้อยที่สุด  =  1 คะแนน 
น้อย   =  2 คะแนน 
ปานกลาง  =  3 คะแนน 
มาก   = 4 คะแนน 
มากที่สุด  =  5 คะแนน 

เมื่อศึกษาปริมาณความมากน้อยของแต่ละคำตอบของแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยได้ค่าเฉลี่ยมาเป็นเกณฑ์ในการบรรยายลักษณะของค่าตัวแปร โดยกำหนดแนวคาตอบเป็น 5 
ระดับเพ่ือคำนวณหาค่าอันตรภาคชั้น ของความกว้างในแต่ละอันตรภาคชั้นตามสูตร ดังนี้  

อันตรภาคชั้น  =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 

จำนวนชั้น  

=   5 – 1 

  1  

=   0.8  

ผู้วิจัยได้แปรความหมายค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการใช้เส้นทางจักรยาน ดังนี้  
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คะแนน 1.00 – 1.80  หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด  

คะแนน 1.81 – 2.60  หมายถึง  พึงพอใจน้อย  

คะแนน 2.61 – 3.40  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง  

คะแนน 3.41 – 4.20  หมายถึง  พึงพอใจมาก  

คะแนน 4.21 – 5.00  หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด  

3.7.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวว่างลักษณะทางกายภาพ (3.7.1) และพฤติกรรม

ความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง (3.7.2) 

3.8 สรุปข้อมูล 
อภิปรายผลการวิเคราะห์ลักษณะประชากร พฤติกรรมผู้ใช้เส้นทางและลักษณะทางกายภาพของ

เส้นทาง และความสัมพันธ์ของตัวแปรเหล่านี้กับระดับความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของเส้นทาง
กับแนวคิดในการออกแบบเกี่ยวกับการใช้จักรยานและกรณีศึกษา เพ่ือศึกษาพฤติกรรม ลักษณะการ
ใช้งานของผู้ใช้งาน และความต้องการของประชาชนในแต่ละย่าน และศึกษาปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่อการเสนอแนะการปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางต่อไป  
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บทที่ 4 
ข้อมูลทั่วไปและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพ้ืนที่ศึกษา 

ผู้วิจัยมีแนวคิดในการศึกษาเส้นทางจักรยานของกรุงเทพมหานครที่ได้ดำเนินการสร้างแล้ว 
โดยเฉพาะเส้นทางจักรยานที่มีการออกแบบเป็นเส้นทางเฉพาะ เพ่ือศึกษาข้อเท็จจริงของการใช้งาน
เส้นทางจักรยาน โดยเฉพาะปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการใช้งานของผู้ใช้ สิ่งที่เป็นจุดบกพร่องของ
เส้นทางจักรยาน เพื่อนำข้อคิดเห็นนี้ไปพิจารณาปรับปรุงเส้นทางจักรยานเดิม และเป็นแนวทางในการ
ออกแบบเส้นทางจักรยานใหม่ที่จะเกิดขึ้นให้มีความสมบูรณ์ เกิดการใช้งานได้จริงมากข้ึน 

เส้นทางจักรยานที่ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเส้นทางจักรยานเฉพาะ 3 เส้นทาง ดังนี้   
1. เส้นทางจักรยานและย่านสาทร 
2. เส้นทางจักรยานและย่านคลองไผ่สิงโต 
3. เส้นทางจักรยานและย่านประดิษฐ์มนูธรรม  
โดยได้แจกแจงข้อมูลเส้นทางแต่ละเส้นทาง ดังนี้ 

4.1 เส้นทางจักรยานและย่านสาทร 
4.1.1 ข้อมูลทั่วไปพื้นที่ศึกษา 

ถนนสาทร เริ่มต้นจาก ถนนพระรามที่ 4 ไปสิ้นสุดที่ถนนเจริญกรุงเชิงสะพานสมเด็จ
พระเจ้าตากสิน  (สะพานสาทร) ถนนสาทร ยังแบ่ งได้ เป็น  2 ฝั่ ง คือ “ถนนสาทรเหนือ”  
อยู่ในแขวงสีลม เขตบางรัก และ “ถนนสาทรใต้” อยู่ในแขวงยานนาวา และแขวงทุ่งมหาเมฆ  
เขตสาทร 

  ถนนสาทร สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 
2531 โดยหลวงสาทรราชายุกต์ (ยม พิศลยบุตร) ซึ่งรู้จักกันโดยทั่วไปว่า เจ๊สัวยม บุตรพระยาพิสณธ์
สมบัติบริบูรณ์ หรือสัวยิ้ม เจ้าภาษีฝิ่น ผู้ขุดคลองภาษีเจริญ และเป็นเจ้าของบริษัทเดินเรือรับส่งคน
และสินค้าระหว่างประเทศ (กรุงเทพฯ-สิงคโปร์) 

 เจ๊สัวยมได้ดำเนินธุรกิจสืบทอดจากบิดา และบุกเบิกธุรกิจประเภทใหม่ คือ  
การจัดสรรที่ดิน นับได้ว่าท่านเป็นนักจัดสรรที่ดินคนแรกๆของพระนคร โดยได้กว้านซื้อที่ดินซึ่งเป็นนา
ตราจองบริเวณทุ่งวัวลำพองไว้ และขอพระบรมราชานุญาตขุดคลองและตัดถนน เนื่องจากสมัยนั้น 
กิจการค้าข้าวรุ่งเรืองมาก ชาวจีนและชาวตะวันตกเดินทางมาติดต่อค้าขายในกรุงเทพฯ เป็นจำนวน
มาก ทางการจึงเร่งพัฒนาที่ดินและขุดคลองเพ่ือขยายเส้นทางการสัญจรและการขนส่ง มีการเชิญชวน
เอกชนในการขุดคลอง เจ๊สัวยมได้ร่วมกับพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายนิทวงศ์ พระนานาพิธภาษี 
(ชื่น) และนายโยคิมแกรซี รวมหุ้นกันจัดตั้งบริษัท ขุดคลองแลคูนาสยาม (Siam Lands, Canal And 
Irrigation) แล้วจ้างแรงงานชาวจีนทำการขุดคลองขนาดใหญ่ มีระยะทางจากแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่ง
ตะวันออกไปบรรจบกับคลองหัวลำโพง และปลูกต้นก้ามปูริมคลอง ทั้งยังนำมูลดินที่ขุดคลองมาถนน
ทำถนน ชาวพระนครเรียดคลองที่ ขุดใหม่นี้ ตามชื่อของผู้ขุดว่า “คลองเจ๊สัวยม” ขณะที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเรียกว่า “คลองนายยม” ส่วนถนนสองฝั่งที่ได้จากมูล
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ดินขุดคลอง ชาวตะวันตกเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Poh Yom Road” ซึ่งตรงกับภาษาไทยว่า 
“ถนนพ่อยม” (ศักดิ์ชัย บุญมา, 2557)  

 
รูปที่ 44 แสดงช่วงเวลาการขุดคลองและถนนบริเวณย่านสาทร 

(REALIST POST, 2018) 

เดิมคลองในสมัยก่อนเริ่มต้นจากคลองรอบกรุง ล้อมรอบเขตพระบรมมหาราชวัง 
เมื่อมีการขยายตัวเมืองมากขึ้น จึงเริ่มมีการขุดคลองใหม่ถัดออกไป เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในการสัญจรและ
พัฒนาพ้ืนที่เมือง และในสมัยรัชกาลที่ 4 ที่มีการล่าอาณานิคมทำให้ต้องเร่งพัฒนาให้มีความทัดเทียม
กับฝั่งยุโรป หนึ่งในวิธีการพัฒนาเมือง คือการขุดคลอง เพ่ือทำให้เกิดการพัฒนาที่ดินโดยรอบกรุงเทพ
อย่างกว้างขวาง เปลี่ยนพ้ืนที่รกร้างเป็นแหล่งทำมาหากินและมีการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงรัชกาลที่ 5  
มีการขุดคลองสาทร พ.ศ.2438 สร้างควบคู่กับถนนสาทรขึ้นพร้อมกัน ทำให้มีพ่อค้าและชาวต่างชาติ
พากันมาซื้อที่ดินเพ่ืออยู่อาศัย สถานที่ราชการ และบริษัทต่างชาติที่เข้ามาตั้งถ่ินฐานในพ้ืนที่ย่านสาทร  
(REALIST POST, 2018) 
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รูปที่ 45 เปรียบเทียบจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
ที่มา : https://www.facebook.com/1433459853562013/photos/1462676710640327 

 

 

รูปที่ 46 แสดงวิวัฒนาการตั้งถิ่นฐานบริเวณย่านโดยรอบถนนสาทรใต้ 
(REALIST POST, 2018) 
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ในช่วงแรกเริ่มจะเป็นลักษณะการเข้ามาของสถานทูตต่างชาติและศาสนสถาน เช่น 
สถานทูตอิตาลี สถานทูตเดนมาร์ก ซึ่งส่วนใหญ่จะมีเนื้อที่เป็นบริเวณกว้าง และบริเวณโดยรอบจะมี
การซื้อเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติ หรือตั้งเป็นบริษัทต่างประเทศ เนื่องจากที่ดินยังมีราคาถูก 
ช่วง พ.ศ. 2501-2530 ในช่วงรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เน้นปูทางให้บริษัทเอกชนเข้ามา
ลงทุนในไทยมากข้ึน โดยพื้นที่ย่านสาทรนี้มีการตั้งถิ่นฐานของสถานทูต จึงเอ้ือเฟ้ือและส่งเสริมต่อการ
เปิดและตั้งธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และมีชุมชนที่อยู่อาศัยโดยรอบ หลังจาก พ.ศ. 2531 เป็นยุค
ที่มอีอฟฟิศมาก่อสร้างบริเวณเป็นจำนวนมาก เริ่มมาการกระจุกตัว และมีการเปิดตัวโครงการประเภท
บริการ เช่น โรงแรมสุโขทัย โรงแรม Evergreen Laurel เป็นต้น และหลังจากพ.ศ. 2543 ที่มีการเปิด
ใช้งานรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม และสีเขียวอ่อน และรถไฟฟ้าใต้ดิน ทำให้มีการลงทุนด้านที่ อยู่อาศัย
ประเภทคอนโด และราคาที่อยู่อาศัยที่ค่อนข้างสูง 

ปัจจุบันย่านสาทรมีปริมาณการจราจรที่หนาแน่นมาก และมีแนวทางการส่งเสริม
การใช้ขนส่งสาธารณะรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการส่งเสริมการใช้จักรยานในพ้ืนที่โดยมี โครงการ
รถจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร “ปัน ปั่น” เพ่ือให้บริการรถจักรยานสำหรับใช้ขับขี่ ในระยะ
สั้นๆ (ปัน ปั่น โครงการจักรยานสาธารณะโดยกรุงเทพมหานคร, 2012) ส่งเสริมการใช้รถจักรยานเป็น
พาหนะทางเลือกในการเชื่อมต่อการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสและรถไฟฟ้าใต้ดิน รวมถึงรถขนส่ง
มวลชนสาธารณะได้อย่างสะดวกสบาย อันจะเป็นการช่วยลดปัญหา การจราจรและสร้างคุณภาพชีวิต
ที่ดีให้ชาวเมืองอย่างแท้จริง  จึงทำให้เกิดเส้นทางจักรยานที่รองรับโครงการในถนนสายต่าง ๆ เพ่ื อ
รองรับการใช้จักรยานเกิดขึ้น โดยมีพ้ืนที่ให้บริการในปัจจุบันทั้งหมด 50 สถานี  กระจายตามจุดต่าง 
ๆ บริเวณพ้ืนที่ต่าง ๆ ดังนี้  

1. ถนนพญาไท ตั้งแต่แยกพญาไท ถึงแยกสามย่าน  
2. ถนนพระรามที4่ ตั้งแต่แยกสะพานลอยไทย-เบลเยี่ยม ถึงแยกหัวลาโพง  
3. ถนนพระรามที1่ ตั้งแต่แยกปทุมวัน ถึงแยกราชประสงค์  
4. ถนนเพลินจิต ตั้งแต่แยกตัดกับถนนวิทยุ ถึงแยกราชประสงค์  
5. ถนนสาทรเหนือ ถนนสาทรใต้ ตลอดสาย  
6. ถนนสีลม แยกตัดกับถนนสุรศักดิ์ ถึงแยกตัดกับถนนนราธิวสาราชนครินทร์  
7. ถนนราชดาริ ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึงแยกตัดกับถนนนพระรามที่ 4  
8. ถนนวิทยุ ตั้งแต่แยกตัดกับถนนเพลินจิต ถึงถนนพระรามที ่4 
9. ถนนอังรีดูนังค์ ตั้งแต่แยกถนนพระรามท่ี1 ถึงถนนพระรามที ่4 
(ฐนวัฒน์ ศิริวราวาท, 2557) 
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รูปที่ 47 แสดงตำแหน่งและโครงข่ายสถานที่จักรยานโครงการปันปั่น 
(PUN PUN, 2013) 

จากการพัฒนาอย่างรวดเร็วทำให้ชุมชนที่อยู่อาศัย ได้แก่ ชุมชนซอยพิพัฒน์ 2   
ชุมชนสวนพลู ซึ่งเป็นชุมชนที่เกิดขึ้นระหว่างที่ย่านมีการพัฒนานั้นมีการเปลี่ยนแปลง โดย  

ชุมชนซอยพิพัฒน์ 2 ตั้งอยู่ในเขตบางรัก เป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็น
ชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536 ตั้งอยู่ที่  ซ.พิพัฒน์ 2 ถนนคอนแวนต์  
แขวงสีลม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2 กลุ่มกรุงเทพใต้ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 378 ครัวเรือน โดยมีบ้าน
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จำนวน 152 หลังมีจำนวนผู้อยู่อาศัยประมาณ  937 คน (ข้อมูลชุมชนที่ จัดตั้ งตามระเบียบ
กรุงเทพมหานคร,n/a) เป็นชุมชนที่มีสภาพความเป็นอยู่แออัด (อมรรัตน์ กล่ำพลบ, 2545)  ตั้งอยู่บน
ที่ดินราชพัสดุบริเวณใจกลางเมืองที่สามารถเดินทางเชื่อมต่อกับย่านเศรษฐกิจของเมืองได้ 

ชุมชนสวนพลู ตั้งอยู่ในเขตสาทร เป็นชุมชนที่อาศัยอยู่บนที่ดินของกรมธนารักษ์ มี
ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 19 ไร่ 87 ตารางวา มีจำนวนครัวเรือนโดยประมาณ 101 หลังคาเรือน  
(ชนิดา ธาราธร, 2550) โดยพ้ืนที่เชื่อมกับถนนหลัก คือ ถนนสาทรใต้ โดยบริเวณโดยรอบเป็นย่าน
ธุรกิจสำคัญ  

นอกจากนี้พบว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
ประชากรของพ้ืนที่ศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น ทำให้เขตสาทรมีบทบาทเป็นพ้ืนที่ขยายตัวของ
ย่านศูนย์กลางธุรกิจและพ้ืนที่พักอาศัย มีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ในอนาคต  
เป็นพ้ืนที่ที่มีการใช้ที่ดินแบบผสม โดยมีสัดส่วนของการใช้ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมมากที่สุด 
ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่แออัดและหนาแน่น แนวโน้มการพัฒนาพ้ืนที่เป็นแบบแนวตั้ง และจาก
การที่มีแผนพัฒนาพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจพระราม 3 ในเขตยานนาวา ทำให้พ้ืนที่เขตสาทรเป็นพ้ืนที่
รอยต่อระหว่างพ้ืนที่ศูนย์กลางธุรกิจไปจนถึงย่านสีลม โดยมีถนนนราธิวาสราชนครินทร์เชื่อมโยงพ้ืนที่
ทั้งสามเข้าด้วยกัน แนวโน้มของพ้ืนที่ เขตสาทรจึงดำเนินไปสู่ทิศทางการเป็นพ้ืนที่สนับสนุน  
และรองรับการเชื่อมโยงของพ้ืนที่ศูนย์กลางธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร (ตีรนา ภิญญะพันธ์, 
2546) และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล จึงทำการศึกษาบริเวณย่านสาทรเพ่ือเชื่อมโยงและพัฒนา
เส้นทางจักรยานเพ่ือเป็นทางเลือกในการเดินทางให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคต 
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4.1.2 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

 
รูปที่ 48 แผนที่แสดงเขตของพ้ืนที่ศึกษาย่านสาทร 

พ้ืนที่ศึกษาย่านสาทร ประกอบด้วยพื้นที่เขตสีลมบางส่วน เขตทุ่งมหาเมฆบางส่วน 
และเขตลุมพินีบางส่วน มีเนื้อที่ประมาณ 3 ตารางกิโลเมตร โดย 

ทิศเหนือ  ขอบเขตตั้งแต่บริเวณแยกราชดิริ ตามถนนสารสิน จนถึงแยกสารสิน 
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ทิศตะวันออก ขอบเขตตั้งแต่บริเวณแยกสารสิน ตามถนนวิทยุจนถึงแยกสะพาน
ไทย-เบลเยียม เลียบถนนพระรามที่ 4 มาทางตะวันออก 450 เมตร จนถึงซอยงามดูพลี และขนาด
ซอยงามดูพลีจนถึงถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 

ทิศตะวันตก  ขอบเขตตั้งแต่บริเวณแยกสีลม-นราธิวาส ตามถนนนราธิวาสราช
นครินทร์จนถึงซอยงามดูพลี 

ทิศใต้  ขอบเขตจรดเส้นแบ่งเขตพ้ืนที่ระหว่างเขตปทุมวันและเขตลุมพินี 
ตั้งแต่บริเวณแยกราชดิริ จนถึงเส้นแบ่งพื้นที่ระหว่างเขตสุริยวงศ์และเขตสีลม บริเวณแยกศาลาแดง 

4.1.3 ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

พ้ืนที่ศึกษาประกอบด้วยข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน (กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร, 2556) 3 ประเภท ได้แก่  

ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม (เขตพื้นที่สีแดง)  ที่ดินประเภทนี้ ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเป็นส่วน
ใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนให้ใช้ได้ไม่เกิน ร้อยละสิบของ ที่ดินประเภทนี้ในแต่
ละบริเวณ และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่กำหนด การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่นให้
ใช้ได้ไม่เกิน ร้อยละสิบ และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่กำหนด  กำกับด้วยรหัส พ.5-6 
และ พ.5-7 ด้วยจุดประสงค์ที่ใหญ่และกว้างขึ้น จึงให้ความสำคัญกับการเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ 
การค้า บริการ นันทนาการ และการท่องเที่ ยวในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
FAR (ต่อ1) = 10 OSR (ร้อยละ) = 3 

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (เขตพื้นที่สีน้ำตาล) กำหนดไว้เป็นสี
น้ำตาลให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัย หรือ
สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เป็นส่วนใหญ่ กำกับด้วยรหัส  ย.10-5 และ ย.10-9 จะเป็น
บริเวณของเมืองชั้นในซึ่งเป็นรอยต่อกับย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง อีกทั้งยังอยู่ในเขตให้บริการ
ของระบบขนส่งมวลชน FAR (ต่อ1) = 8 OSR (ร้อยละ) = 4 

ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (เขตพื้นที่สี
น้ำเงิน) กำหนดให้เป็นที่ดินประเภท ส. ที่ดินประเภทนี้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือสถาบันราชการ การ
ศาสนา การศึกษา การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์ การใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ให้ใช้ได้เฉพาะที่จำเป็น หรือเก่ียวเนื่องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินหลัก 
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     ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
รูปที่ 49 ผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน เขตพื้นที่ศึกษาย่านสาทร 

(ปรับปรุงจาก แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้จำแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556) 

 พ้ืนที่ศึกษา เป็นพ้ืนที่ดินประเภทพาณิชยกรรมเป็นส่วนใหญ่ และรองลงมาเป็นที่ดินประเภท
อยู่อาศัยหนาแน่นมาก และประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ได้แก่ 
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สวนสาธารณะ 

 
สวนลุมพิน ีสืบคน้จาก https://joo.gl/RsrUy 
ค้นเม่ือ 12 ธ.ค. 62 
สถานศึกษา 

 
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต ์ สืบค้นจาก 
https://joo.gl/eKnMw7 ค้นเม่ือ 12 ธ.ค. 62 
โรงพยาบาล 

 
โรงพยาบาลบีเอ็นเอช สืบค้นจาก 
https://joo.gl/j30A4 ค้นเม่ือ 12 ธ.ค. 62 

รูปที่ 50 แผนที่และภาพถ่ายแสดงสาธารณูปโภคปสาธารณูการ พ้ืนที่ศึกษาย่านสาทร 

สถานศึกษา   พ้ืนที่ศึกษามีสถานศึกษาที่รองรับนักเรียนนักศึกษาในพ้ืนที่ ดังนี้ 

โรงเรียนอนุบาลเธียรประสิทธิศาสตร์  เป็นสถานศึกษาที่รองรับการศึกษาก่อน
ระดับประถมศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชน เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล – ชั้นอนุบาล 3 สังกัด
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ตั้งอยู่เลขที่ 6 ซอยสารทร 1 ถนนสารทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต
สาทร กรุงเทพฯ 10120   

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์   เป็นสถานศึกษาที่รองรับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต  1 
ตั้งอยู่ เลขที ่7 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 
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โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ เดิมชื่อ โรงเรียนสอนคนหูหนวกทุ่งมหาเมฆ ตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2504 บนที่ราชพัสดุ เป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวกแห่งที่ 2 ของประเทศ
ไทย ปัจจุบัน โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ เป็นโรงเรียนประเภทการศึกษาพิเศษ สอนนักเรียนที่มี
ความบกพร่อง ทางการได้ยินระดับอนุบาล -มัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และนักเรียนออทิสติก (ศูนย์การเรียนรู้สำหรับบุคคลออทิสติก) 
ระดับมัธยมศึกษา 4-6 

โรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์  เป็นสถานศึกษาที่เปิดสอนผู้ศาสนาคริสต์ โดย
เป็นหลักสูตรการอบรมและเตรียมผู้รับใช้สำหรับคริสตจักรในประเทศไทย และผู้สำเร็จการศึกษาจาก
สถาบันแห่งนี้ได้กระจายการรับใช้อยู่ในทั่วทุกภาคของประเทศ  

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมลออ เป็นสถานศึกษาที่เปิดสอนประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ได้แก่ สาขาวิชาแฟชั่นดีไซด์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
(ทวิภาคี) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการโรงแรม (MEP) และเปิดสอนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ได้แก่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการ
โรงแรม 

โรงพยาบาล มีโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลาง คือ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช  
ซึ่งรองรับการรักษาเฉพาะทางหลายด้านได้แก่ คลินิกต้อหิน คลินิกศัลยกรรมลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก 
คลินิกสุขภาพเท้า คลินิกเฟิร์มพลัส โรงพยาบาล BNH คลินิกเวชศาสตร์การท่องเที่ยวนานาชาติ ศูนย์
กระดูกสันหลัง ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์ผิวพรรณ และความงาม ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก เป็นต้น  
(ท่ีมา : https://www.bnhhospital.com) 

สถานีตำรวจ  คือ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ ตั้งอยู่บนถนนสวนพลู แขวงทุ่ง
มหาเมฆ มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 4 ไร่โดยมีเนื้อที่ความรับผิดชอบ ติดกับ สถานีตำรวจบางรัก และ 
สถานีตำรวจยานนาวา ใช้ ถนนสีลม ถนนเจริญกรุงและซอยวัดสวนพลู เป็นแนวแบ่งเขต   ยาวตั้งแต่
แยกศาลาแดงจนจดแม่น้ำเจ้าพระยา  สน.บางรักยึดแนวบาทวิถี  

พิพิธภัณฑ์  ได้แก่  
Bangkok CityCity Gallery ตั้งอยู่ 13/3 ซอย สาทร 1 แขวง ทุ่งมหาเมฆ โดยมี

การจัดนิทรรศการทั้งหมุนเวียนและนิทรรศการถาวร โดยมีผลงานศิลปินที่นำมาจัดแสดง ได้แก่ นวพล 
ธำรงรัตนฤทธิ์ ปรัชญา เป็นต้น  

บ้าน มรว. คึกฤทธิ์ หรือ บ้านซอยสวนพลู  ตั้งอยู่ในเลขที่ 19 ซอยพระพินิจ  
ซึ่งเป็นซอยย่อยของซอยสวนพลู (ซอยสาทร 3) ถนนสาทรใต้ เขตสาทร มีพ้ืนที่ประมาณ 5 ไร่  
ที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ซื้อไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2484 ประกอบด้วยเรือนไทยโบราณจำนวน 5 หลัง เรือนใหญ่หลัง
กลางซื้อมาจากย่านเสาชิงช้า เมื่อ พ.ศ. 2490 และเรือนไทยภาคกลางอีก 2 หลังซื้อมาจาก อำเภอผัก
ไห่ พระนครศรีอยุธยา การประกอบเรือนเริ่มต้นเมื่อ พ.ศ. 2503 โดยใช้ช่างปรุงเรือนจากอำเภอผักไห่ 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B9&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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เรือนใหญ่หลังกลางนี้เจ้าของเดิมเป็นสุภาพสตรีชรา ว่ากันว่าเมื่อย้ายเรือนมาอยู่ที่ซอยสวนพลู 
วิญญาณของท่านก็ยังผูกพันติดตามมาด้วย ดังที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ เคยเขียนไว้ในหนังสือของท่าน 
เกี่ยวกับบานประตูเรือนว่าเคยตกน้ำมัน (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2563a) 

  
รูปที่ 51 BANGKOK CITYCITY GALLERY (ซ้าย) บ้าน มรว. คึกฤทธิ์ (ขวา)  

ซ้าย (Amy N., 2017) ,ขวา (หมีเป็ด, 2561) 

สวนสาธารณะ ได้แก่ สวนลุมพินี สวนสาธารณะสวนพลู 

ตลาด ได้แก่ ตลาดสวนพลู ลักษณะตลาดเป็นขนาดตลาดชุมชน ซึ่งมีการขายอาหาร
สดอาหารแห้งสำหรับชุมชนโดยรอบ เช่น ชุมชนสวนพลู ชมุชนพูนสุข 

ร้าน/บริการจักรยาน ได้แก่ ร้านโปรไบค์ ร้านเคาท์เจอร์ ไซเคิล ร้านไททันไบค์
สตูดิโอ ร้านสปอร์ตไบค์ซิเคิล ร้านโชว์รูมโปรโลตอน  
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4.1.4 ข้อมูลด้านกายภาพของพ้ืนที่ 
4.1.4.1 โครงข่ายการสัญจรสายหลัก-สายรอง 

เส้นทางโครงข่ายการสัญจรเส้นทางหลัก ได้แก่ ถนนสารสิน ถนนราช
ดำริ ถนนสีลม ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ถนนสาทรใต้ ถนนพระรามที่ 4 ถนวิทยุ และเส้นทางรอง
ภายในพ้ืนที่ศึกษาที่สำคัญ ได้แก่ ซอยพิพัฒน์ 2 ถนนคอนแวนต์ ถนนสวนพลู ซอยศาลาแดง ซอยงามดูพลี 

 
 

1.แยกสารสิน 

 
2.แยกราชดิริ 

 
3.แยกศาลาแดง 

 
4.แยกสีลม-นราธิวาส 
5.แยกสาทร-นราธิวาส 

 
6.แยกสะพานไทย-เบลเยียม 

 

 
รูปที่ 52 แผนที่และภาพถ่ายโครงข่ายถนนสายหลัก-ถนนสายรอง พ้ืนที่ศึกษาย่านสาทร 
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• ถนนสายหลัก 

 

 

รูปที่ 53 ช่องทางจราจรและทางจักรยานถนนสาทรใต้ 
ถนนสาทรใต้  พ้ืนที่ศึกษาตั้งแต่แยกตัดถนนนราธิวาสราชนครินทร์ถึงแยกตัดถนน

พระราม 4 เป็นถนนที่มีเส้นทางจักรยานเฉพาะ มีช่องทางจราจร 8 ช่องทาง โดยแบ่งเป็นฝั่งละ  
4 ช่องทาง เกาะกลางเป็นคลองสาทร เป็นตัวแบ่งช่องทางจราจรอย่างชัดเจน มีกลุ่มต้นไม้ประราย 
และมีเงาของอาคารสูง 

 

รูปที่ 54 ทางจักรยานและทางข้ามบริเวณถนนสาทรใต้ 
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รูปที่ 55 ทางข้ามด้วยสะพานลอยและทางม้าลายบริเวณถนนสาทรใต้ 
ถนนสาทร มีทางข้ามเป็นสะพานลอย 2 จุด คือ บริเวณแยกสาทร-นราธิวาส และบริเวณ

ใกล้แยกถนนสวนพลู และมีทางม้าลายบริเวณแยกไฟแดงทั้งหมด 5 จุด แต่ละจุดห่างกันประมาณ  
200 เมตร มีการใช้การสัญจรด้วยจักรยานพอสมควร ช่องทางจักรยานมีความกว้างประมาณ 600 เมตร  

 

 

รูปที่ 56 ช่องทางจราจรถนนวิทยุ 
ถนนวิทยุ  พ้ืนที่ศึกษาบริเวณแยกตัดถนนพระราม 4 ถึงแยกถนนสารสิน เป็นถนนที่ไม่มี

เส้นทางจักรยานเฉพาะ ใช้ลักษณะใช้ปั่นร่วมกับช่องจราจร มีช่องทางจราจร 8 ช่องทาง โดยแบ่งฝั่งที่
มุ่งตรงสูงถนนสุขุมวิทมี 4 ช่องทาง และฝั่งที่วิ่งสู่สาทรแบ่งออกเป็นฝั่งละ 2 ช่องทางโดยมีเกาะกลาง
เป็นตัวแบ่งช่องทางจราจรอย่างชัดเจน ลักษณะถนนมีความร่มรื่นด้วยพรรณไม้เป็นลักษณะเด่นชัด 
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รูปที่ 57 ช่องทางจราจรถนนพระราม 4 
ถนนพระราม 4  พ้ืนที่ศึกษาบริเวณแยกตัดถนนสีลม ถึงแยกถนนสาทรใต้ เป็นถนนที่ไม่

มีเส้นทางจักรยานเฉพาะ ใช้ลักษณะใช้ปั่นร่วมกับช่องจราจรหรือทางเท้า มีช่องทางจราจร 10 
ช่องทาง โดยแบ่งเป็นฝั่งละ 5 ช่องทาง มีเกาะกลางเป็นตัวแบ่งช่องทางจราจรอย่างชัดเจน ถนน
พระราม 4 เป็นถนนที่มีความกว้างมาก การใช้การสัญจรข้ามถนนของผู้ที่ใช้จักรยานและทางเท้าต้อง
ใช้สะพานลอยเป็นหลัก 

 

 

รูปที่ 58 ช่องทางจราจรถนนสีลม 
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ถนนสีลม  พ้ืนที่ศึกษาบริเวณแยกตัดถนนพระรามที่ 4 ถึงแยกถนนนราธิวาสราช
นครินทร์ เป็นถนนที่ไม่มีเส้นทางจักรยานเฉพาะ ใช้ลักษณะใช้ปั่นร่วมกับช่องจราจร มีช่องทางจราจร 
6 ช่องทาง โดยแบ่งเป็นฝั่งละ 3 ช่องทาง มีเกาะกลางเป็นตัวแบ่งช่องทางจราจรอย่างชัดเจน  
ถนนสีลมมีการใช้ทางเท้าหนาแน่นและมีความเป็นชุมชนมากกว่าช่วงถนนอ่ืน มีร่มเงาจากอาคารและ
รถไฟฟ้าบีทีเอส 

 

รูปที่ 59 ช่องทางจราจรถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 
ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ พ้ืนที่ศึกษาบริเวณแยกตัดถนนสีลม ถึงแยกถนนสาทรใต้ 

เป็นถนนที่มีเส้นทางจักรยานเฉพาะ มีช่องทางจราจร 8 ช่องทาง โดยแบ่งเป็นฝั่งละ 3 ช่องทาง  
มีเกาะกลางเป็นคลองสาทร เป็นตัวแบ่งช่องทางจราจรอย่างชัดเจน มีร่มเงาจากอาคารและรถไฟฟ้า  
บีทีเอส  
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รูปที่ 60 ช่องทางจราจรถนนราชดำริ 
ถนนราชดำริ พ้ืนที่ศึกษาบริเวณแยกราชดำริ ถึงแยกสะพานไทย-ญี่ปุ่น เป็นถนนที่มี

เส้นทางจักรยานเฉพาะ ใช้ลักษณะใช้ปั่นร่วมกับช่องจราจร มีช่องทางจราจร 6 ช่องทาง โดยแบ่งเป็น
ฝั่งละ 3 ช่องทาง มีเกาะกลางเป็นตัวแบ่งช่องทางจราจรอย่างชัดเจน ถนนมีการใช้ทางเท้าร่วมกับทาง
จักรยาน มีร่มเงาจากอาคารและรถไฟฟ้าบีทีเอส 

 

รูปที่ 61 แสดงทางจักรยานและจุดข้ามทางม้าลาย 
ถนนราชดำริไม่มีทางข้ามด้วยสะพานลอย โดยจะมีช่องทางข้ามด้วยทางม้าลายทั้งหมด 

4 ช่วง โดยช่องทางการข้ามมีความกว้างและมีไฟสัญญาณข้ามชัดเจน เส้นทางจักรยาน มีความกว้าง
ประมาณ 0.8 เมตร ไม่สามารถสวนเลนในช่องทางจักรยานได้ 
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• ถนนสายรอง  

 

รูปที่ 62 ช่องทางจราจรซอยคอนแวนต์ 
ซอยคอนแวนต์ เป็นถนนที่ไม่มีเส้นทางจักรยานเฉพาะ มีช่องทางจราจร 2 ช่องทาง มี

ความกว้างของทางเท้า บริเวณชุมชนติดกับถนนสีลมมีหวามหนาแน่นของร้านค้าริมทางเดินเท้า เป็น
ถนนที่ไม่มีเส้นทางจักรยานเฉพาะ ใช้ลักษณะใช้ปั่นร่วมกับช่องจราจร   

 

รูปที่ 63 ช่องทางจราจรซอยศาลาแดง 
ซอยศาลาแดง มีช่องทางจราจร 2 ช่องทาง เป็นถนนที่ไม่มีเส้นทางจักรยานเฉพาะ  

ซอยศาลาแดงมีความสงบของการจราจรมากกว่าซอยคอนแวนต์ และอาคารโดยรอบส่วนใหญ่เป็น
คอนโด มีความร่มรื่นของเส้นทางทั้งพรรณไม้และจากอาคารสูง 

 

รูปที่ 64 ช่องทางจราจรถนนสวนพลู 
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ถนนสวนพลู มีช่องทางจราจร 2 ช่องทาง ขนาดทางเท้ากว้าง เป็นถนนที่ไม่มีเส้นทาง
จักรยานเฉพาะ ใช้ลักษณะใช้ปั่นร่วมกับช่องจราจรหรือทางเท้า  

 

รูปที่ 65 ช่องทางจราจรซอยงามดูพลี 
ซอยงามดูพลี เป็นถนนที่มีเส้นทางจักรยานเฉพาะ มีช่องทางจราจร 2 ช่องทาง ขนาด

ทางเท้ามีทั้งช่วง 2 ด้าน และมีทางเท้าด้านเดียว เป็นถนนที่ไม่มีเส้นทางจักรยานเฉพาะ ใช้ลักษณะใช้
ปั่นร่วมกับช่องจราจร  
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3.7.3.1 โครงข่ายตำแหน่งระบบขนส่งสาธารณะ 

 
 

สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 
(สถานีช่องนนทรี) 

 
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเอ็มอาร์ที (สถานีสี
ลม) 

 
สถานีรถประจำทางด่วนพิเศษ 

 
จุดจอดรถประจำทาง 

 

รูปที่ 66 แผนที่และภาพถ่ายแสดงโครงข่ายตำแหน่งระบบขนส่งสาธารณะ พ้ืนที่ศึกษาย่านสาทร 
จากการศึกษาพ้ืนที่โครงการพบว่า การใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเป็น

ปัจจัยในการส่งเสริมและเป็นจุดเชื่อมต่อกับการใช้จักรยานของชุมชน สังเกตุจากการใช้งานและจุด
จอดท่ีมีจักรยานจอดในการเชื่อมต่อ โดยมีการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ดังนี้  

1) รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) พ้ืนที่ศึกษาเป็นพ้ืนที่ที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อ
ระหว่างเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีลม (สายสีเขียวเข้ม) โดยการเดินทางโดยจักรยานสามารถเข้าถึง
การเชื่อมต่อรถไฟฟ้าบีทีเอส  3 สถานี ได้แก่ สถานีสีลม สถานีศาลาแดง และสถานีช่องนนทรี  

2) รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ในบริเวณพ้ืนที่ที่ศึกษามีการเดินทางโดยจักรยาน
สามารถเข้าถึงการเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้ามหานคร คือ สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สถานีสีลม 

3) รถประจำทางสาธารณะ พ้ืนที่ที่ทำการศึกษามีระบบขนส่งโดยรถประจำทาง
สาธารณะเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่ . และสามารถเชื่อมต่อ รถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ  
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สายสาทร–ราชพฤกษ์ เป็นระบบรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ หรือบีอาร์ที (BRT) ที่สถานีสาทร 
บริเวณแยกสาทร-นราธิวาส หน้าตึกเอ็มไพร์เทาว์เวอร์ 

 

รูปที่ 67 จุดบริการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ หรือบีอาร์ที (BRT) สถานีสาทร 
 

3.7.3.2 โครงข่ายเส้นทางจักรยานเฉพาะและสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืน ๆ 
เส้นทางจักรยานในพื้นที่ศึกษา โดยแบ่งเป็น เส้นทางที่เป็นโครงข่ายเฉพาะหรือ

เส้นทางจักรยานเฉพาะและเส้นทางที่ต้องใช้ร่วมกับทางรถยนต์ที่ไม่มีเส้นแบ่งสำหรับเส้นทางจักรยาน
หรือทางจักรยานร่วม และสิ่งอำนวยความสะดวกในเส้นทาง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อผู้ใช้เส้นทางจักรยาน 
โดยแบ่งเป็น  

1) โครงข่ายเส้นทางจักรยานเฉพาะ ได้แก่ เส้นทางจักรยานเฉพาะ   
2) สิ่งอำนวยความสะดวกที่ส่งเสริมทางจักรยาน ได้แก่ ป้ายสัญลักษณ์เส้นทาง

จักรยาน จุดจอดจักรยาน ร้านค้าและบริการจักรยาน สถานีเช่ายืมจักรยาน  
3) ด้านสภาพบรรยากาศ   
4) ปัญหา/อุปสรรคด้านกายภาพ  
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
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แผนที่แสดงสิ่งอำนวยความสะดวกผู้ใช้จักรยาน  
พ้ืนที่ศึกษาย่านสาทร 

 
เส้นทางจักรยานในสวนลุมพินี               เส้นทางจักรยานเฉพาะถนนสาทรใต้ 

    
 

ลักษณะป้ายสัญลักษณ์ 

 
จุดจอดจักรยานสาธารณะ  

 
เส้นทางจักรยานเฉพาะถนนราชดำริ 

 
เส้นทางจักรยานเฉพาะถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 

 
 

รูปที่ 68 แผนที่และภาพถ่ายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวกผู้ใช้จักรยาน พื้นที่ศึกษาย่านสาทร 
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4.1.4.3.1 โครงข่ายเส้นทางจักรยานเฉพาะ 
เส้นทางจักรยานย่านสาทรแบ่งรูปแบบเส้นทางจักรยาน ออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก ่

1) เส้นทางจักรยานเฉพาะ เส้นทางจักรยานบริเวณย่านสาทร พบว่ามี
เส้นทางท่ีเป็นเส้นทางจักรยานเฉพาะ (รูปที่ 69) แบ่งเป็น 
- เส้นทางร่วมทางเท้า เป็นเส้นทางจักรยานที่ใช้ร่วมกับทางเดินเท้า 

ได้แก่ เส้นทางจักรยานถนนราชดำริ โดยเส้นทางจักรยานที่ศึกษาเริ่ม
ตั้งแต่บริเวณ แยกราชดำริไปจนถึงบริเวณแยกสะพานไทย-ญี่ปุ่น ซึ่ง
เป็นทางจักรยานที่มีลักษณะต่อเนื่อง มีเส้นแบ่งชัดเจน มีอุปสรรคด้าน
สิ่งกีดขวางลักษณะเป็นฝาท่อระบายน้ำบ้างเล็กน้อย และมีบรรยากาศ
ที่ร่มรื่น ระยะทางประมาณ 550 เมตร 

 
รูปที่ 69 แสดงเส้นทางจักรยานแบบร่วมทางเท้าบริเวณถนนราชดำริ 

- เส้นทางร่วมทางจราจร เป็นเส้นทางจักรยานที่แบ่งเขตทางจากถนน 
ใช้ผิวจราจรร่วมกับรถยนต์ ไม่มีอุปกรณ์กั้นเขตทาง โดยลักษณะ
เส้นทางนี้ ได้แก่ เส้นทางจักรยานถนนนราธิวาสราชนครินทร์ โดย
เส้นทางจักรยานไม่ชัดเจนและมีการขาดช่วงของเส้นจราจร มีอุปสรรค
เป็นรถจอดขวางเส้นทาง และด้านความหนาแน่นของการจราจร 
ระยะทางประมาณ 2.4 กิโลเมตร เส้นทางจักรยานสาทรใต้ เส้นทาง
จักรยานมีความต่อเนื่อง เส้นทางมีระยะทางประมาณ 1.6 กิโลเมตร 
บางช่วงใช้ร่วมกับทางเดินเท้า มีร่วมเงาน้อยที่สุดของ 3 เส้นทาง 
อุปสรรคด้านความหนาแน่นของการจราจร บริเวณเส้นทางร่วมทาง
เท้ามีจุดจอดรถจักรยานยนต์ขวางเส้นทาง 

 
รูปที่ 70 แสดงเส้นทางจักรยานแบบร่วมทางจราจรบริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 
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รูปที่ 71 แสดงเส้นทางจักรยานแบบร่วมทางจราจรบริเวณถนนสาทรใต้ 

2) ทางจักรยานร่วม  เป็ น เส้นทางจักรยานที่ ใช้ ทางร่วมกับรถยนต์  
รถจักรยานยนต์ และอ่ืน ๆ ได้แก่ ถนนสีลม ถนนราชดิริ ถนนพระรามที่ 4 
ถนนวิทยุ ถนนสารสิน ถนนซอยต้นสน  ซอยคอนแวนต์ ถนนสวนพลู ถนน
เย็นอากาศ และซอยหลังสวน 

4.1.4.3.2 สิ่งอำนวยความสะดวกที่ส่งเสริมทางจักรยาน 
1) ป้ายสัญลักษณ์เส้นทางจักรยาน 

ในเส้นทางศึกษามีป้ายแสดงเส้นทางจักรยานเฉพาะบริเวณถนนราชดำริ 
ถนนสีลม และถนนสาทรใต้ โดยเส้นทางจักรยานสาทรใต้มีปริมาณป้ายสัญลักษณ์ที่มี
ความถี่มากกว่าเส้นทางอ่ืนๆ โดยอยู่ระยะห่างประมาณ 400 เมตร  

2) จุดจอดจักรยานสาธารณะ 
ในเส้นทางศึกษามีจุดจอดจักรยานสาธารณะตามเส้นทางน้อยมาก โดยจุด

จอดจักรยานมีกระจายตัวบริเวณเส้นทางถนนสาทรใต้ และบริเวณใกล้กับสวนลุมพินี 

 
รูปที่ 72 แสดงจุดจอดจักรยานสาธารณะในพ้ืนที่ 

บริเวณรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีช่องนนทรี (ซ้าย) บริเวณถนนสาทรใต้ (ขวา) 
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3) ร้านค้า/บริการจักรยาน ร้านโปรไบค์ ร้านเคาท์เจอร์ ไซเคิล ร้านไททันไบค์
สตูดิโอ ร้านสปอร์ตไบค์ซิเคิล ร้านโชว์รูมโปรโลตอน ซึ่งมีบริการขายจักรยาน อะไหล่ 
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ชุดสำหรับปั่น อุปกรณ์จักรยาน เป็นต้น มีจุดบริการทดลองขับ
จักรยาน เช่นร้าน โปรไบค์ และมีจุดรับซ่อมสำหรับร้านไททันไบค์สตูดิโอและร้านเคาท์
เจอร์ ไซเคิล  

   
 

รูปที่ 73 ร้านจักรยานในพ้ืนทีศึกษาย่านสาทร 
ร้านโปรไบค์ (ซ้าย) ร้านเคาท์เจอร์ ไซเคิล (กลาง) ร้านสปอร์ตไบค์ซิเคิล (ขวา) 

4) สถานีเช่ายืมจักรยาน 
เส้นทางจักรยานถนนสาทรมีโครงการจักรยานสาธารณะปันปั่น เป็นบริการ

เช่า-ยืม จักรยาน เพ่ือใช้สำหรับการเดินทางในระยะสั้นๆ หรือเพ่ือใช้เดินทางเพ่ือ
เชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะกับสถานที่ทำงาน โรงเรียน มีบริการสำหรับเช่ากระจาย
ตามจุดต่าง ๆ ปัจจุบันทั้งหมด 50 สถานี มีสถานีในพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด 12 สถานี ได้แก่  
สถานีสวนลุมพินี 1 สถานีสวนลุมพินี 2  สถานีสวนลุมพินี 3 สถานีซิลลีคเฮ้าท์ สถานีสี
ลมคอมเพล็กซ์ สถานีสาทรธานี สถานีแสงทองธานี สถานีคอนแวนต์ สถานีสาทรมาร์ท 
สถานีสาทรซิตี้ สถานีเดอะแมท และสถานีสวนพลู (รูปที่ 74) 
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แผนที่แสดงตำแหน่งจุดเช่า-ยืมจกัรยาน พ้ืนที่ศึกษาย่านสาทร 

 

สถานีซิลลีคเฮ้าท์ 

 
สถานีสาทรซิตี้ 

 
สถานีสวนพลู 

 
รูปที่ 74 แผนที่และภาพถ่ายแสดงตำแหน่งจุดเช่า-ยืมจักรยาน พ้ืนที่ศึกษาย่านสาทร 
 

โครงการปันปั่นมีจุดเช่าจักรยานครอบคลุมพ้ืนที่ศึกษา โดยอัตราค่าบริการการใช้บริการ
จักรยานสาธารณะ มีอัตราค่าใช้บริการคิดตามเวลาการใช้งาน  ดังนี้ 15 นาทีแรกผู้ใช้ไม่ต้องเสีย
ค่าบริการ เกิน 15 นาทีขึ้นไปผู้ใช้บริการต้องเสียค่าบริการตามที่โครงการกำหนด (ตารางที่ 13) 
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ตารางท่ี 13 อัตราค่าบริการการใช้บริการจักรยานสาธารณะโครงการปันปั่น 
               ปรับปรุงจาก (MGR Online, 2558) 

4.1.4.3.3 ด้านสภาพบรรยากาศ 

ลักษณะทางกายภาพด้านสภาพบรรยากาศ เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่มีส่วน
เกี่ยวข้องต่อการเลือกใช้เส้นทางจักรยานของผู้ใช้จักรยาน สามารถแบ่งลักษณะทางกายภาพด้าน
สภาพบรรยากาศ จากการศึกษาสำรวจพ้ืนที่ มีสภาพแวดในด้านร่มเงา ซึ่งเป็นปัจจัยส่วนหนึ่ง ที่มีผล
ต่อการเลือกใช้ทางจักรยาน ในพ้ืนที่จะพบว่าร่มเงาที่เกิดในพ้ืนที่ ประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ ร่มเงา
ที่เกิดจากพืชพรรณไม้และร่มเงาที่เกิดจากสิ่งปลูกสร้าง ตัวอย่างร่มเงาที่เกิดจากพืชพรรณไม้ ได้แก่ 
ถนนราชดำริ มีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา และไม้พุ่มช่วยให้บรรยากาศมีความร่มรื่น พรรณไม้ที่ปลูกใน
บ ริ เว ณ ได้ แ ก่  ต้ น ห ม าก เขี ย ว  ต้ น ตี น เป็ ด  ต้ น ปี บ  ต้ น น น ท รี  เป็ น ต้ น  ไม้ พุ่ ม ได้ แ ก่   
ชาฮกเกี้ยน คริสติน่า เป็นต้น ส่วนเส้นทางถนนสารสินบริเวณด้านหลังสวนลุมพินี  และซอยต้นสน  
มีความร่มรื่นแต่ไม่มีเส้นทางจักรยานเฉพาะ ส่วนเส้นทางที่มีร่มเงาที่เกิดจากสิ่งปลูกสร้างคือเส้นทาง
จักรยานเฉพาะบริเวณถนนสาทรใต้ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ มีร่มเงาจากตึกสูงและอาคารโดยรอบ
เป็นช่วงเวลาเช้าประมาณ 6.00-9.30 น. และช่วงเวลาเย็น 17.00 น. เป็นต้นไป (รูปที่ 75 และรูปที่ 76 ) 
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ตำแหน่งเส้นทางจักรยานเฉพาะถนนราชดำริ 

 

 
บรรยากาศความร่มร่ืนเส้นทางจักรยานเฉพาะ 

ถนนราชดำริด้วยพรรณไม้ 
 

รูปที่ 75 แสดงความร่มรื่นด้วยพรรณไม้ของเส้นทางจักรยานย่านสาทร 

 
ตำแหน่งเส้นทางจักรยานเฉพาะถนนสาทรใต้และถนน

นราธิวาสราชนครินทร ์

ถนนสาทรใต้   

 
ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 

 
 

รูปที่ 76 แสดงความร่มรื่นจากสิ่งปลูกสร้างของเส้นทางจักรยานย่านสาทร 
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4.1.4.3.4 ปัญหา/อุปสรรคด้านกายภาพ 
- ปัญหาด้านความไม่เชื่อมโยงของเส้นทาง พบว่าเส้นทางจักรยานยังไม่มี

ความต่อเนื่องทั้งในเส้นทางหลักและทางรอง  
- ปัญหาการจอดรถขวางเส้นทางจักรยาน เส้นทางที่พบการจอดรถ  คือ 

เส้นทางจักรยานถนนนราธิวาสราชนครินทร์  เนื่องจากขาดพ้ืนที่จอดรถยนต์และมีร้านค้า
ริมถนน และมีรถแท็กซี่จอดเพ่ือรอรับผู้โดยสาร 

 
รูปที่ 77 ช่องทางจักรยานที่ถูกจอดทับเส้นทาง 

- ปัญหาทางข้าม เนื่องจากถนนย่านสาทรเป็นถนนที่มีการจราจรหนาแน่น และ
จุดข้าม-เปลี่ยนช่องทางจราจรทำได้ลำบาก และมีการแบ่งช่องขาเข้า-ขาออกชัดเจน 
นอกจากนี้ สะพานลอยไม่เอ้ือยอำนวยการข้ามฝั่งจราจรสำหรับการใช้จักรยาน 

 
รูปที่ 78 แสดงจุดข้ามทางสะพนลอย (รูปซ้าย) และ จุดข้ามทางม้าลาย (รูปขวา) 

- ปัญหาด้านเส้นทางมีขนาดแคบและมีฝาท่อระบายน้ำ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการ
ใช้จักรยาน 

 
รูปที่ 79 แสดง ขนาดเส้นทาง และฝาท่อระบายน้ำที่เป็นอุปสรรค 
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4.2 เส้นทางจักรยานเลียบคลองไผ่สิงโต 
4.2.1 ข้อมูลทั่วไปพื้นที่ศึกษา 

 

 
รูปที่ 80 แสดงถนนในย่านเพลินจิตต์  

(หนุ่มรัตนะ, 2556) 

ถนนเพลินจิต เดิมเขียนว่า "ถนนเพลินจิตต์" ถูกตัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2464 ในสมัย
รัชกาลที่ 6 ตามหลักฐานที่พบในโฉนดที่ดินเก่า โดยถนนเพลินจิตต์ เป็นถนนที่ตัดใหม่เชื่อมต่อระหว่าง
ถนนพระราม 1 ไปสิ้นสุดที่ทางรถไฟสายตะวันออก และเชื่อมกับถนนวิทยุที่มีการสร้างขึ้นใน
ระยะเวลาใกล้เคียงกันเพ่ือเชื่อมถนนเพลินจิตและถนนพระราม 4 เข้าด้วยกัน โดยพ้ืนที่ในย่านนี้เดิม
เป็นย่านพักอาศัยของเจ้านายชั้นสูง ต่อมาเมื่อมีการตัดถนนสุขุมวิท มีการเดินทางที่สะดวกสบายมาก
ขึ้นทำให้บริเวณย่านนี้มีการจับจองการตั้งสถานทูตของหลายประเทศ ทำให้มีความเจริญเป็นอย่างมาก 
(Imsomboon, 2019) 

ซอยร่วมฤดี เป็นซอยที่มีความเก่าแก่ทางด้านประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ เพราะใน
อดีตเคยเป็นพ้ืนที่วังเก่าอย่าง “วังคันธวาส”  อันเป็นตำหนักที่ประทับของสมเด็จเจ้าฟ้าวไลย
อลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร พระราชธิดาองค์ที่  43 ในรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่ งปัจจุบันพ้ืนที่ตรงนี้ก็คือที่ตั้งของโรงแรมสุดหรูระดับ  5 ดาวอย่าง  
The Athenee Hotel และซอยร่วมฤดีเป็นหนึ่งซอยที่ใกล้พ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพ ในสมัยรัชกาลที่ 5 
โปรดให้จัดตั้งสนามฝรั่งหรือชื่อคุ้นหูอย่างโปโลคลับเพ่ือเป็นสถานที่ทำกิจกรรมกีฬาของคนในวัง  
ซ่ึงปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นราชกรีฑาสโมสรและอีกหนึ่งสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้ซอยนี้อย่าง
สวนลุมพินี ทำให้บรรยากาศของซอยมีความร่มรื่น มีต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมทั้ง
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บริเวณริมถนนและอยู่ที่เกาะกลาง ทางเดินเท้าข้างถนนก็มีพ้ืนที่ให้เดินให้ปั่นจักรยานร่วมกับทางเดิน
เท้า  และจากท่ีมีสถานทูตสาธารณรัฐเช็กตั้งอยู่ในบริเวณ ทำให้บริเวณย่านริมซอยร่วมฤดี ทำให้มีการ
ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเพ่ิมมากขึ้น ทำให้กลายเป็น อีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรุงเทพฯ  
(The Matter, 2019) รวมถึงบริเวณที่ติดกับโปโลคลับ มีชุมชนเข้ามาตั้งอาศัยเพ่ือทำงานในบริเวณ
ใกล้เคียง 

ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาของย่านเพ่ิมมาขึ้น ทำให้ที่ดินมีราคาสูงและมีอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ 
อย่างบ้านและคอนโดเข้ามา ทำให้พ้ืนที่ชุมชนเดิมลดน้อยลง และเหลือพ้ืนที่เป็นชุมชนแออัดบริเวณ
ชุมชนโปโลและชุมชนร่วมฤดี โดยชุมชนซอยร่วมฤดี ตั้งอยู่ในเขตปทุมวัน ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ แขวง 
ลุมพินี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2 กลุ่มกรุงเทพ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตาม
ระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535 มีประชากรประมาณ 1,725 คน (สำนักงานเขตปทุมวัน, n/a.) 
และชุมชนซอยโปโล ตั้งอยู่ในเขตปทุมวัน ซอยโปโล ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2 กลุ่ม
กรุงเทพใต้ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 
2535 มีประชากรชายประมาณ 2,175 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 395 ครัวเรือน โดยมีบ้าน
จำนวน 126 หลัง (สำนักงานเขตปทุมวัน, n/a.)  

เส้นทางจักรยานคลองไผ่สิงโต เดิมเป็นสะพานไม้ข้ามคลอง เชื่อมกับทางข้ามจากแยก
สารสินจนถึง โรงงานยาสูบ สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2545 มีสภาพเก่าและทรุดโทรม  จึงมีการ
แก้ไขปรับปรุงเป็นเส้นทางข้ามโดยทางยกระดับคนเดินและทางจักรยานคลองไผ่สิงโต เพ่ือให้ชุมชนริม
คลองและใกล้เคียง รวมถึงผู้สัญจรอ่ืนๆ ได้สามารถใช้งานในการเป็นเส้นทางลัด ข้ามบริเวณทางด่วน
ไปยังส่วนโรงงานยาสูบและสามารถเชื่อมไปยังถนนสุขุมวิทได้โดยง่าย มีระยะทาง 1.3 กิโลเมตร 
ประมาณปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน  
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4.2.2 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

 
 

รูปที่ 81 แผนที่ แสดงเขตของพ้ืนที่ศึกษาย่านคลองไผ่สิงโต 
พ้ืนที่ศึกษาย่านคลองไผ่สิงโต ประกอบด้วยพื้นที่เขตลุมพินีบางส่วน และเขต

คลองเตยบางส่วน มีเนื้อที่ประมาณ 3.7 ตารางกิโลเมตร โดย 
ทิศเหนือ  ขอบเขตตั้งแต่บริเวณแยกเพลินจิต ตามถนนเพลินจิต 300 เมตร 

จนถึงแยกทางด่วนพิเศษเฉลิมมหานคร และตามถนนสุขุมวิท จนถึงแยกอโศก 
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ทิศตะวันออก ขอบเขตตั้งแต่บริเวณแยกอโศก ตามถนนรัชดาภิเษก จนถึงแยก 
พระรามท่ี 4 

ทิศตะวันตก  ขอบเขตตั้งแต่บริเวณแยกเพลินจิต ตามถนนวิทยุมาทางทิศใต้
จนถึงแยกสารสิน และตามถนนสารสินจนถึงแยกราชดำริ ตามถนนราชดำริมาทางทิศใต้จนไปถึงแยก
สะพานไทย-ญี่ปุ่น 

ทิศใต้  ขอบเขตตั้งแต่แยก ตั้งแต่บริเวณแยกราชดำริสะพานไทย-ญี่ปุ่น ไป
ตามถนนพระรามที่ 4 ทางทิศตะวันออก จนถึงแยกพระรามที่ 4 

 
4.2.3 ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

พ้ืนที่ศึกษาประกอบด้วยข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน (กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร, 2556) 3 ประเภท ได้แก่  

ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม (เขตพื้นที่สีแดง)  ที่ดินประเภทนี้ ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเป็นส่วน
ใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนให้ใช้ได้ไม่เกิน ร้อยละสิบของ ที่ดินประเภทนี้ในแต่
ละบริเวณ และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่กำหนด การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่นให้
ใช้ได้ไม่เกิน ร้อยละสิบ และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่กำหนด  กำกับด้วยรหัส พ.3-26  
พ.5-2 และ พ.5-4 ด้วยจุดประสงค์ที่ใหญ่และกว้างขึ้น จึงให้ความสำคัญกับการเป็นศูนย์กลางทาง
ธุรกิจ การค้า บริการ นันทนาการ และการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  FAR 
(ต่อ1) = 10 OSR (ร้อยละ) = 3 

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (เขตพื้นที่สีน้ำตาล) กำหนดไว้เป็นสี
น้ำตาลให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัย หรือ
สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เป็นส่วนใหญ่ กำกับด้วยรหัส  ย.10-5 และ ย.10-6 จะเป็น
บริเวณของเมืองชั้นในซึ่งเป็นรอยต่อกับย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง อีกทั้งยังอยู่ในเขตให้บริการ
ของระบบขนส่งมวลชน FAR (ต่อ1) = 8 OSR (รอ้ยละ) = 4 

ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (เขตพื้นที่สี
น้ำเงิน) กำหนดให้เป็นที่ดินประเภท ส. ที่ดินประเภทนี้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือสถาบันราชการ การ
ศาสนา การศึกษา การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์ การใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ให้ใช้ได้เฉพาะที่จำเป็น หรือเก่ียวเนื่องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินหลัก 
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     ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

รูปที่ 82 ผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน เขตพื้นที่ศึกษาย่านคลองไผ่สิงโต 
(ปรับปรุงจาก แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้จำแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556) 

พ้ืนที่ศึกษา เป็นพ้ืนที่ดินประเภทพาณิชยกรรมเป็นส่วนใหญ่ และรองลงมาเป็นที่ดิน
ประเภทอยู่อาศัยหนาแน่นมาก และที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคแล ะ
สาธารณูปการ ซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่สำคัญ 
ได้แก่ 
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แผนที่แสดงสาธารณูปโภคสาธารณูปการ พ้ืนที่ศึกษาย่านคลองไผ่สิงโต

 

สวนสาธารณะ 

 
สวนเบญจกิติ ที่มา : 
https://mgronline.com/travel 
/detail/9490000100952 เม่ือ 12 ธ.ค. 62 
วัด 

 
โบสถ์พระมหาไถ่ ที่มา: https://joo.gl/yW93 
ค้นเม่ือ 12 ธ.ค. 62 
พิพิธภัณฑ์ 

 
Bab box ท่ีมา: https://joo.gl/ScYJv ค้นเม่ือ 
12 ธ.ค. 62 

รูปที่ 83 แผนที่และภาพถ่ายแสดงสาธารณูปโภค สาธารณูการ พ้ืนที่ศึกษาย่านคลองไผ่สิงโต 
สถานศึกษา   พ้ืนที่ศึกษามีสถานศึกษาที่รองรับนักเรียนนักศึกษาในพ้ืนที่ ดังนี้ 

     โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดกลาง  วัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียน
เพ่ือให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานแก่เด็กไทย ที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
การดำรงชีวิต เปิดทำการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกในวันที่  17  พฤษภาคม  2500 ได้รับการรับรอง
คุณภาพการศึกษา จากสำนักงานการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2543 เปิดสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาล 1 
จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

โรงเรียนสุนีพิทยาและอนุบาลสุนี เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล
แระระดับประถม โดยตั้งอยู่ ถนนพระราม 4 ซอยปลูกจิต ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 64 ตารางเมตร 



  114 

โรงเรียนคลองเตยวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชน เป็นโรงเรียนที่เน้นภาษาจีน ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
ประมาณปี พ.ศ.2470 โดยการสละทรัพย์ของกลุ่มชาวจีนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองไทยตามแนวคิด
หลักที่ว่า การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญของลูกหลาน โดยเฉพาะการเรียนรู้ภาษาจีนซึ่งเป็นภาษา
แม่  ในช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาโรงเรียนคลองเตยวิทยาได้ให้บริการทางการศึกษาแก่เด็ก ๆใน
ชุมชนคลองเตยและชุมชนใกล้เคียง ตั้งอยู่เลขที่ 134 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ บน
พ้ืนที่ประมาณ 2 ไร่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  

โรงพยาบาล โรงพยาบาลสำคัญในพ้ืนที่ ได้แก่ 
โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ตั้งอยู่บริเวณในพ้ืนที่โรงงานยาสูบ

เดิมมีชื่อว่า โรงพยาบาลโรงงานยาสูบซึ่งให้บริการเฉพาะบุคลากรโรงงาน ปัจจุบันเปิดบริการแก่บุคคล
สาธารณะทั่วไป เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ 

สถานีตำรวจ   สถานีตำรวจที่รองรับการบริการของประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ 
สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี  ตั้ งอยู่ เลขที่  139 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 
พิพิธภัณฑ์  พ้ืนที่รองรับกิจกรรมและเปิดให้สามารถเข้าชมนิทรรศการ ได้แก่  
BAB BOX เป็นพ้ืนที่สำหรับจัดแสดงงานศิลปะของเทศกาลศิลปะนานาชาติร่วมสมัย 

บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ โดยจะมีการจัดเป็นประจำทุกๆปี และดึงเอาศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งไทยและ
ต่างประเทศมานำเสนอ มีการจักการพ้ืนที่ให้มีมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิ 
ความชื้น มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย มีการนำชมงานศิลปะ และพ้ืนที่โดยรอบยังมีร้านอาหารและ
ร้านกาแฟที่สามารถมาพักผ่อนของคนเมืองได้ 

สวนสาธารณะ ได้แก่  
สวนลุมพินี เป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2468 

ตั้งอยู่บนถนนพระรามที่ 4 ล้อมรอบด้วยถนนวิทยุ ถนนราชดำริ และซอยสารสิน แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่ 7 ในที่ดินเดิมเนื้อที่ 360 ไร่ ณ ทุ่งศาลาแดง ที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานสำหรับสร้าง "สยามรัฐพิพิธภัณฑ์" เพ่ือจัดแสดง
สินค้าไทยเป็นครั้งแรก และจัดให้เป็น "สวนสาธารณะ" สำหรับประชาชน พร้อมทั้งพระราชทานนาม
ว่า "สวนลุมพินี" (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2563e) 

สวนเบญจกิติ  เป็ นสวนสาธารณ ะเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ในวาระพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา 
เมื่ อปี  พ.ศ. 2535 ตั้ งอยู่ ในบริเวณ พ้ืนที่ โรงงานยาสูบ เดิม ข้างศูนย์ประชุมแห่ งชาติสิริกิติ์   
ถนนรัชดาภิเษกช่วงระหว่างถนนพระรามท่ี 4 กับ ถนนสุขุมวิท   

สวนเบญจกิติ เป็นการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบ "บึงยาสูบ" ขนาด 200x800 เมตร ที่เกิดจากการ
ขุดดินถมที่ บริเวณอาคารโรงงานยาสูบ โครงการสวนสาธารณะนี้เป็นส่วนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2535
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A9%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97


  115 

ทดแทนโรงงานยาสูบระยะที่ 1 ตามมติคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน ที่ให้ย้าย
โรงงานยาสูบออกไปนอกกรุงเทพมหานคร และกำลังดำเนินการในบริเวณส่วนระยะที่สอง ซึ่งแล้ว
เสร็จไปบางส่วน ชื่อสวนเบญจกิติได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ มาทรงทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2547 (วิกิพีเดีย 
สารานุกรมเสรี, 2563c) 

สวนชูวิทย์ เป็นสวนสาธารณะเอกชน ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ 6 ไร่ บริเวณถนนสุขุมวิท ซอย 10 ของ
นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ โดยที่ดินบริเวณนี้เดิมให้เช่าเป็นบาร์เบียร์และร้านค้าชื่อ "สุขุมวิทสแควร์" นาย
ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ซื้อมาจากเจ้าของเดิมเมื่อ พ.ศ. 2545 และมีโครงการสร้างโรงแรมระดับ 4 ดาว แต่
เกิดปัญหากับผู้เช่าเดิม และเกิดคดีกลุ่มชายฉกรรจ์เข้ามาไล่รื้อถอนบาร์เบียร์และร้านค้า เมื่อวันที่ 26 
มกราคม พ.ศ. 2546 ส่งผลให้เกิดการกลั่นแกล้งต่อธุรกิจของนายชูวิทย์ จนนายชูวิทย์ตัดสินใจออก
จากธุรกิจอาบอบนวด  หันมาทำงานการเมือง และยกเลิกโครงการสร้างโรงแรม สร้างเป็น
สวนสาธารณะให้ประชาชนทั่วไปใช้งานแทน (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2563d) 

วัด/ศาสนสถาน พ้ืนที่บริเวณศึกษา มีศาสนสถานที่มีความหลากหลายทางด้านศาสนา โดยมี
พ้ืนที่และอาคารสำหรับการประกอบศาสนพิธีที่สำคัญ ได้แก่  

โบสถ์พระมหาไถ่ โบสถ์หลังแรกของคณะพระมหาไถ่ในกรุงเทพฯ ถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อต้น
เดือน พฤศจิกายน 2492 เป็นเรือนไม้สร้างติดกับบ้านที่พระสงฆ์ของคณะพักอาศัยอยู่ รู้จักกันในชื่อ
เล่น ๆ ว่า “วัดแม่พระแห่งโรงรถ” โบสถ์พระมหาไถ่สร้างเสร็จในปี 2497 และได้มีพิธีเสกเปิดเมื่อวันที่ 
24 ตุลาคม ในจดหมายเหตุของโบสถ์พระมหาไถ่เรียกวันนั้นว่าเป็น วันมอบถวาย (Holy Redeemer 
Church, n/a) 

มัสยิดยะวา เป็นมัสยิดเก่าแก่ในชุมชนชาวไทยเชื้อสายชวาในซอยโรงน้ำแข็ง - ซอยเจริญ
ราษฎร์ 1 บริเวณแขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีลักษณะเด่นคือหลังคาทรงแหลมซ้อน
กันหลายชั้นเป็นหลังคาทรง ตาจุก (Tajug) หรือ เมอรู (Meru) หลังคาแบบนี้วิวัฒนาการมาจาก
หลังคาเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมชวา ที่เรียกว่า "จกโล" โดยเพ่ิมยอดแหลมจนถึงปลาย หลังคา
แบบตาจุกนี้จะสร้างในศาสนสถานเท่านั้น ถือเป็นลำดับขั้นสูงสุดในหลังคาแบบชวา และมีการสร้าง 
"บาแล" หรือ "บาไล" (Balai) เป็นบริเวณนั่งพักผ่อนพบปะ ซึ่งเป็นลักษณะของมัสยิดแบบอินโดนีเซีย 
ถึงแม้จะเป็นมัสยิดของชาวยะวา (ชวา) แต่ก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของมุสลิมในชุมชนทั้งเชื้อสายชวาและ
เชื้อสายมลายูตลอดมา 

เดิมทีมุสลิมในชุมชนจะหมุนเวียนบ้านแต่ละคนเพ่ือใช้เป็นสถานที่ละหมาด ต่อมาในปี พ.ศ. 
2448 จึงได้สร้างมัสยิดขึ้นบนที่ดินของชาวชวานายหนึ่ งที่อยู่ภายใต้บัญชาของฮอลันดาใน 
ซอยโรงน้ำแข็งจนถึงปัจจุบันตรงข้ามกับมัสนิดเป็นกุโบร์หรือสุสานมุสลิมขนาดใหญ่ เรียกว่าสุสาน
ไทย-มุสลิม (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2563b) 

คริสตจักรอีแวนเจลลิคอน คริสเตียนแบบอีวานเจลิคัลเป็นคนที่เน้นหลักการ 4 ข้อ ได้แก่ เน้น
พระคริสตธรรมคัมภีร์  เน้นไม้กางเขน เน้นการเปลี่ยแปลงจากจิตวิญญาน เน้นการเคลื่อนไหวรณรงค์ 
ตั้งอยู่บริเวณ ซอย สุขุมวิท 10 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/9_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2547
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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4.2.4 ข้อมูลด้านกายภาพของพ้ืนที่ 
4.2.4.1 โครงข่ายการสัญจรสายหลัก-สายรอง 

เส้นทางโครงข่ายการสัญจรเส้นทางหลัก 5 สาย ได้แก่ ถนนรัชดาภิเษก ถนน
วิทยุ ถนนสารสิน ถนนราชดำริ ถนนพระราม 4  และเส้นทางรองภายในพ้ืนที่ศึกษาที่สำคัญ ได้แก่ 
สุขุมวิทซอย 10 ถนนดวงพิทักษ์ ซอยชุมชนร่วมฤดี 

แผนที่แสดงโครงข่ายสัญจรสายหลัก สายรอง พ้ืนที่ศึกษาย่าน
คลองไผ่สิงโต

 
7.แยกสะพานไทย-เบลเยียม                    8.แยกพระรามท่ี 4 

   
 

1.แยกอโศก 

 
2.แยกทางด่วนพิเศษเฉลิมมหานคร 
3.แยกเพลินจิต 

 
4.แยกสารสิน 

 
5.แยกราชดำริ 

 
6.แยกสะพานไทย-ญี่ปุ่น 

 

รูปที่ 84 แผนที่และภาพถ่ายแสดงโครงข่ายสัญจรสายหลัก สายรอง พ้ืนที่ศึกษาย่านคลองไผ่สิงโต 
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• ถนนหลัก 

 

 

รูปที่ 85 ช่องทางจราจรถนนรัชดาภิเษก 
ถนนรัชดาภิเษก  พ้ืนที่ศึกษาบริเวณแยกตัดถนนพระราม 4 ถึงแยกถนนสุขุมวิท  

เป็นถนนที่ไม่มีเส้นทางจักรยานเฉพาะ ใช้ลักษณะใช้ปั่นร่วมกับช่องจราจร มีช่องทางจราจร 8 
ช่องทาง โดยแบ่งเป็นฝั่งละ 4 ช่องทาง มี เกาะกลางเป็นตัวแบ่งช่องทางจราจรอย่างชัดเจน  
ถนนพระราม 4 เป็นถนนที่มีความกว้างมาก การใช้การสัญจรข้ามถนนของผู้ที่ใช้จักรยานและทางเท้า
ต้องใช้สะพานลอยเป็นหลัก 
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รูปที่ 86 ช่องทางจราจรถนนวิทยุ 
ถนนวิทยุ  พ้ืนที่ศึกษาบริเวณแยกตัดถนนพระราม 4 ถึงแยกถนนสารสิน เป็นถนนที่ไม่มี

เส้นทางจักรยานเฉพาะ ใช้ลักษณะใช้ปั่นร่วมกับช่องจราจร มีช่องทางจราจร 8 ช่องทาง โดยแบ่งฝั่งที่
มุ่งตรงสูงถนนสุขุมวิทมี 4 ช่องทาง และฝั่งที่วิ่งสู่สาทรแบ่งออกเป็นฝั่งละ 2 ช่องทางโดยมีเกาะกลาง
เป็นตัวแบ่งช่องทางจราจรอย่างชัดเจน ลักษณะถนนมีความร่มรื่นด้วยพรรณไม้เป็นลักษณะเด่นชัด 
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รูปที่ 87 ช่องทางจราจรถนนสารสิน 
ถนนสารสิน  พ้ืนที่ศึกษาบริเวณแยกตัดถนนวิทยุ ถึงแยกราชดำริ เป็นถนนที่ไม่มี

เส้นทางจักรยานเฉพาะ ใช้ลักษณะใช้ปั่นร่วมกับช่องจราจร มีช่องทางจราจร 5 ช่องทาง โดยแบ่งฝั่งที่
มุ่ งตรงสูงถนนวิทยุมี  2 ช่องทาง และฝั่ งที่ วิ่ งสู่ ถนนราชดำริแบ่ งออกเป็นฝั่ งละ 3 ช่องทาง 
โดยมีเกาะกลางเป็นตัวแบ่งช่องทางจราจรอย่างชัดเจน ลักษณะถนนมีความร่มรื่นด้วยพรรณไม้  
เป็นลักษณะเด่นชัด 
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รูปที่ 88 ช่องทางจราจรถนนราชดำริ 
ถนนราชดำริ  พ้ืนที่ศึกษาบริเวณแยกตัดถนนวิทยุ ถึงแยกราชดำริ เป็นถนนที่ไม่มี

เส้นทางจักรยานเฉพาะ ใช้ลักษณะใช้ปั่นร่วมกับช่องจราจร มีช่องทางจราจร 5 ช่องทาง โดยแบ่งฝั่งที่
มุ่ งตรงสูงถนนวิทยุมี  2 ช่องทาง และฝั่ งที่ วิ่ งสู่ ถนนราชดำริแบ่ งออกเป็นฝั่ งละ 3 ช่องทาง  
โดยมีเกาะกลางเป็นตัวแบ่งช่องทางจราจรอย่างชัดเจน ลักษณะถนนมีความร่มรื่นด้วยพรรณไม้  
เป็นลักษณะเด่นชัด 
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รูปที่ 89 ช่องทางจราจรถนนพระราม 4 
ถนนพระราม 4  พ้ืนที่ศึกษาบริเวณแยกตัดถนนสีลม ถึงแยกถนนสาทรใต้ เป็นถนนที่ไม่

มีเส้นทางจักรยานเฉพาะ ใช้ลักษณะใช้ปั่นร่วมกับช่องจราจรหรือทางเท้า มีช่องทางจราจร 10 
ช่องทาง โดยแบ่งเป็นฝั่งละ 5 ช่องทาง มีเกาะกลางเป็นตัวแบ่งช่องทางจราจรอย่างชัดเจน ถนน
พระราม 4 เป็นถนนที่มีความกว้างมาก การใช้การสัญจรข้ามถนนของผู้ที่ใช้จักรยานและทางเท้าต้อง
ใช้สะพานลอยเป็นหลัก 

• ถนนรอง 

 

รูปที่ 90 ช่องทางจราจรซอยสุขุมวิท 10 
ซอยสุขุมวิท 10 มีช่องทางจราจร 2 ช่องทาง เป็นถนนที่ไม่มีทางเท้า และเป็นซอยตัน  

เป็นถนนที่ไม่มีเส้นทางจักรยานเฉพาะ ใช้ลักษณะใช้ปั่นร่วมกับช่องจราจร แต่เป็นเส้นทางที่สามารถใช้
จักรยานหรือเดินเท้าเชื่อมเข้าสวนเบญจกิตติ โดยมีเวลาเปิด-ปิด 05.00-15.00 น.  
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รูปที่ 91 ช่องทางจราจรถนนดวงพิทักษ์ 

ถนนดวงพิทักษ์  มีช่องทางจราจร 2 ช่องทาง มีทางเท้า 1 ด้าน และอยู่เลียบขนานกับ
เขตทางรถไฟ ขนานับทางด่นเพลินจิต และเป็นถนนรองเชื่อมถนนสุขุมวิทกับถนนพระรามที่ 4 
เป็นถนนที่ไม่มีเส้นทางจักรยานเฉพาะ ใช้ลักษณะใช้ปั่นร่วมกับช่องจราจร  

 
รูปที่ 92 ช่องทางจราจรซอยชุมชนร่วมฤดี 

ซอยชุมชนร่วมฤดี มีช่องทางจราจร 2 ช่องทาง มีทางเท้าขนานทั้ง 2 ด้าน เป็นถนนรอง
ที่เป็นซอยย่อยแตกแขนงเข้าสู่ชุมชน เชื่อมถนนเพลินจิตและถนนสุขุมวิท โดยชุมชนส่วนใหญ่เป็น
ลักษณะของอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม และหมู่บ้านจัดสรร 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขตทางรถไฟ 
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4.2.4.2 โครงข่ายตำแหน่งระบบขนส่งสาธารณะ 

 

สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (สถานีอโศก) 

 
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเอ็มอาร์ที (สถานีลุมพีนี) 

 
จุดจอดรถประจำทาง 

 

รูปที่ 93 แสดงโครงข่ายตำแหน่งระบบขนส่งสาธารณะ พ้ืนที่ศึกษาย่านคลองไผ่สิงโต 
จากการศึกษาพ้ืนที่โครงการพบว่า การใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเป็น

ปัจจัยในการส่งเสริมและเป็นจุดเชื่อมต่อกับการใช้จักรยานของชุมชน สังเกตุจากการใช้งานและจุด
จอดที่มีจักรยานจอดในการเชื่อมต่อ โดยเส้นทางจักรยานเลียบคลองไผ่สิงโต สามารถเชื่ อมต่อกับ
รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สถานีสีลม และสถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อม
จากซอยสุขุมวิท 10 ไปยังรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีนานา หรือสามารถเชื่อมจากถนนรัชดาพิเษกไปยัง
รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอโศก นอกจากนี้ยังเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางไปยังสวนสาธารณะ 2 พ้ืนที่
ขนาดใหญ่ ได้แก่ สวนลุมพินี และสวนเบญจกิตติ มีรายละเอียดดังนี้ 

รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) พ้ืนที่ศึกษาเป็นพ้ืนที่ที่ เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อ
ระหว่างเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสุขุมวิท (สายสีเขียวอ่อน) โดยการเดินทางโดยจักรยานสามารถ
เข้าถึงการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าบีทีเอส  3 สถานีได้แก ่สถานีอโศก สถานีนานา และสถานีเพลินจิต  

รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ในบริเวณพ้ืนที่ที่ศึกษามีการเดินทางโดยจักรยาน
สามารถเข้าถึงการเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้ามหานคร คือ สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สถานีสีลม  
สถานีลุมพินี สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
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รถประจำทางสาธารณะ รถประจำทางที่ผ่านบริเวณพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ 

- ถนนรัชดาภิเษก-พระรามที่ 4 สาย 136 185 
- ถนนพระรามที่ 4 หน้าตลาดคลองเตย สาย 22 45 46 109 115 116 149 507 

519 
- ถนนวิทยุ สาย 17 ราษฏร์บูรณะ-อนุสาวรีย์ชัย สาย 62 สายสาธุประดิษฐ์-

อนุสาวรีย์ชัย 
- ถนนราชดำริ สาย 13 14 15 50 504 
- ถนนเพลินจิต สาย 17 40 2 25 40 48 
- ถนนสุขุมวิท สาย 2 40 48 508 501 511 513 
 

4.2.4.3 โครงข่ายเส้นทางจักรยานเฉพาะและสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืนๆ 
เส้นทางจักรยานในพื้นที่ศึกษา โดยแบ่งเป็น เส้นทางที่เป็นโครงข่ายเฉพาะหรือ

เส้นทางจักรยานเฉพาะและเส้นทางที่ต้องใช้ร่วมกับทางรถยนต์ที่ไม่มีเส้นแบ่งสำหรับเส้นทาง
จักรยานหรือทางจักรยานร่วม และสิ่งอำนวยความสะดวกในเส้นทาง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อผู้ใช้
เส้นทางจักรยาน โดยแบ่งเป็น 1. โครงข่ายเส้นทางจักรยานเฉพาะ ได้แก่ เส้นทางจักรยานเฉพาะ  
2. สิ่งอำนวยความสะดวกที่ส่งเสริมทางจักรยาน ได้แก่ ป้ายสัญลักษณ์เส้นทางจักรยาน จุดจอด
จักรยาน ร้านค้าและบริการจักรยาน สถานีเช่ายืมจักรยาน 3. ด้านสภาพบรรยากาศ  4. ปัญหา/
อุปสรรคด้านกายภาพ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ลักษณะป้ายสัญลักษณ์ 

 
จุดจอดจักรยานสาธารณะ  

 
เส้นทางจักรยานเฉพาะคลองไผ่สิงโต 

 
เส้นทางจักรยานเฉพาะถนนราชดำริ 

 

รูปที่ 94 แสดงสิ่งอำนวยความสะดวกผู้ใช้จักรยาน พ้ืนที่ศึกษาย่านคลองไผ่สิงโต 

4.2.4.3.1 โครงข่ายเส้นทางจักรยานเฉพาะ 
เส้นทางจักรยานย่านคลองไผ่สิงโตแบ่งรูปแบบเส้นทางจักรยาน ออกเป็น 2 

ลักษณะ ได้แก่ 

1) โครงข่ายเส้นทางจักรยานเฉพาะ  เป็นเส้นทางจักรยานลักษณะเส้นทางลัด 
โดยข้ามถนนหลัก ได้แก่ ถนนทางด่วนถนนพระราม 4  และถนนวิทยุ นอกจากนี้ยังข้ามและเชื่อม
ชุมชนและพ้ืนที่สาวนสาธารณะ 2 พ้ืนที่ คือ สวนลุมพินี และสวนสาธารณะเบญจกิติ 

จุดเริ่มต้น : เริ่มจากบริเวณด้านข้างสวนลุมพินี ริมถนนวิทยุ หน้าสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย 
จะเป็นสะพานลอยที่สามารถเข็นจักรยานขึ้นลงได้ ด้วยความชันของสะพานลอยให้ผู้ใช้จักรยานใช้
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วิธีการเข็นจักรยานขึ้นลงเท่านั้น เมื่อขึ้นสะพานลอยแล้วเลี้ยวขวาจะเห็นประตูเหล็กด้านซ้ายมือ จะ
เป็นจุดเริ่มต้นเข้าสู่ทางจักรยานลอยฟ้า คลองไผ่สิงโต 

 
รูปที่ 95 แสดง จุดขึ้น-ลงทางจักรยานคลองไผ่สิงโต และภาพทางจักรยานบริเวณข้ามถนนวิทยุ 

 

 
รูปที่ 96 แสดงบันไดพร้อมทางลาดเพื่อเข็นจักรยานขึ้นลง เพ่ือความปลอดภัยผู้ใช้จักรยานต้องเข็น

จักรยานขึ้นลงเท่านั้น 

 

รูปที่ 97 จุดข้ามทางด่วนถนนพระราม 4 :  วิวทิวทัศน์รอบด้านจะเป็นสะพานทอดยาวข้ามทางพิเศษ
เฉลิมมหานครที่เชื่อมต่อระหว่างถนนเพลินจิตกับถนนพระรามท่ี 4 
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รูปที่ 98 ลักษณะช่องทางจราจรของทางจักรยานบริเวณทางข้ามทางพิเศษเฉลิมมหานคร 

 

รูปที่ 99 ลักษณะช่องทางจราจรของทางจักรยานบริเวณทางเชื่อมไปยังสวนลุมพินี 
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รูปที่ 100 ลักษณะช่องทางจราจรของทางจักรยานบริเวณเส้นทางมุ่งไปสู่สวนเบญจกิตติ 

 

รูปที่ 101 จุดสิ้นสุดจะเป็นเส้นทางเพ่ือเข้าสู่สวนเบญจกิตติ ที่เปิดให้บริการ 
ตั้งแต่ 5.00 น. ถึง 20.00 น. และสามารถเข้าไปซอยสุขุมวิท 10 

ทางจักรยานลักษณะผิวจราจรมีความทรุดโทรมบางจุด มีดวงโคมที่ ให้แสงสว่าง  
แต่มีระยะห่างมากพอสมควร เส้นทางมีความร่มรื่นของต้นไม้ และสามารถมองเห็นวิวที่แปลกตาของ
กรุงเทพมหานคร 
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2) ทางจักรยานร่วม เป็นเส้นทางจักรยานที่ ใช้ทางร่วมกับรถยนต์  
รถจักรยานยนต์ และอ่ืน ๆ ได้แก่ ถนนราชดำริ ถนนพระรามที่ 4 ถนนวิทยุ ถนนสารสิน ถนน
รัชดาภิเษก ถนนสุขุมวิท และถนนสุขุมวิท ซอย 10  

4.2.4.3.2 สิ่งอำนวยความสะดวกที่ส่งเสริมทางจักรยาน 
1) ป้ายสัญลักษณ์เส้นทางจักรยาน 

มีป้ายแสดงเส้นทางจักรยานเฉพาะบริเวณถนนราชดำริ ถนนสีลม และถนน
สาทรใต้ โดยเส้นทางจักรยานสาทรใต้มีปริมาณป้ายสัญลักษณ์ที่มีความถี่มากกว่าเส้นทาง
อ่ืนๆ โดยอยู่ระยะห่างประมาณ 400 เมตร (รูปที่ 102) 

 
รูปที่ 102 แสดงป้ายสัญลักษณ์แสดงเส้นทางจักรยาน และป้ายบอกทาง 

2) จุดจอดจักรยานสาธารณะ 
จุดจอดจักรยานสาธารณะตามเส้นทางพบว่ามีน้อยมาก โดยจุดจอด

จักรยานมีเล็กน้อยบริเวณเส้นทางถนนสุขุมวิทบริเวณใต้สะพานลอย และ BTS และจุด
จอดจักรยานภายในสวนสาธารณะ 

  
รูปที่ 103 จุดจอดจักรยานสาธารณะในพ้ืนที่ศึกษาย่านคลองไผ่สิงโต 

3) ร้านค้า/บริการจักรยาน  ได้แก่ ร้านโปรไบค์ และร้านเคาท์เจอร์ 
ไซเคิล ซึ่งมีบริการขายจักรยาน อะไหล่ อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ชุดสำหรับปั่น อุปกรณ์
จักรยาน เป็นต้น มีจุดบริการทดลองขับจักรยานที่ร้านโปรไบค์  และมีจุดรับซ่อมสำหรับ
ที่ร้านเคาท์เจอร์ ไซเคิล 
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รูปที่ 104 ร้านจักรยานในพ้ืนที่ศึกษาย่านคลองไผ่สิงโต 

ร้านโปรไบค์ (ซ้าย) ร้านเคาท์เจอร์ ไซเคิล (ขวา) 
4) สถานีเช่ายืมจักรยาน 

เส้นทางจักรยานถนนสาทรมีโครงการจักรยานสาธารณะปันปั่น เป็นบริการ
เช่า-ยืม จักรยาน เพ่ือใช้สำหรับการเดินทางในระยะสั้นๆ หรือเพ่ือใช้เดินทางเพ่ือ
เชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะกับสถานที่ทำงาน โรงเรียน มีบริการสำหรับเช่ากระจาย
ตามจุดต่าง ๆ ปัจจุบันทั้งหมด 50 สถานี มีสถานีในพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด 10 สถานี ได้แก่  
สถานีสวนลุมพินี 1 สถานีสวนลุมพินี 2  สถานีสวนลุมพินี 3 สถานีไทยเบลเยี่ยม สถานี
บ่อนไก่ สถานีลุมพินีทาวเวอร์ สถานีเคี่ยนหงวน สถานีออซีซั่นเพลส สถานีปาร์คเวน
เจอร์ และสถานีเวฟเลส (รูปที่ 105 ) 
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แผนที่แสดงตำแหน่งจุดเช่า-ยืมจักรยาน พื้นที่ศึกษาย่านคลองไผ่สิงโต  

 
 

สถานีสวนลุมพินี 1 

 
สถานีสวนลุมพินี 3 

 
สถานีปาร์คเวนเจอร์ 

 
สถานีบ่อนไก่ 

 

รูปที่ 105 แผนที่และภาพถ่ายแสดงตำแหน่งจุดเช่า-ยืมจักรยาน พื้นที่ศึกษาย่านคลองไผ่สิงโต 
โครงการปันปั่นมีจุดเช่าจักรยานครอบคลุมพ้ืนที่ศึกษา โดยอัตราค่าบริการการใช้บริการ

จักรยานสาธารณะ มีอัตราค่าใช้บริการคิดตามเวลาการใช้งาน  ดังนี้ 15 นาทีแรกผู้ใช้ไม่ต้องเสีย
ค่าบริการ เกิน 15 นาทีขึ้นไปผู้ใช้บริการต้องเสียค่าบริการตามที่โครงการกำหนด (ตารางที่ 14 ) 
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ตารางท่ี 14 อัตราค่าบริการการใช้บริการ 
                ปรับปรุงจาก (MGR Online, 2558) 

4.2.4.3.3 ด้านสภาพบรรยากาศ 
ลักษณะทางกายภาพด้านสภาพบรรยากาศ เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ต่อการเลือกใช้เส้นทางจักรยานของผู้ใช้จักรยาน จากการศึกษาสำรวจพ้ืนที่ พบว่า เส้นทาง
จักรยานเฉพาะบริเวณย่านคลองไผ่สิงโตมีสภาพบรรยากาศกายภาพทางด้านสภาพแวดใน
ด้านร่มเงาที่ดี มีต้นไม้ขนาดใหญ่ให้ร่มเงาเป็นส่วนใหญ่ของเส้นทาง  มีคลองไผ่สิงโตเพ่ิม
บรรยากาศมีความเย็นมากขึ้น  ชนิดพรรณไม้ที่ขึ้นริมสองข้างทาง ได้แก่  ต้นโพธิ์ ต้นจามจุรี 
ต้นมะพร้าว ต้นมะม่วง เป็นต้น ส่วนพ้ืนที่ที่ยังขาดความร่มรื่น บางจุดมีร่มเงาของโครงสร้าง
ซุ้มช่วยลดความร้อนบริเวณย่านชุมชน 

 

รูปที่ 106 แสดงความร่มรื่นของเส้นทางจักรยานเลียบคลองไผ่สิงโต 

 
รูปที่ 107 แสดงเส้นทางจักรยานที่ไม่มีร่มเงาขอเส้นทางจักรยานเลียบคลองไผ่สิงโต 
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4.2.4.3.4 ปัญหา/อุปสรรคด้านกายภาพ 
1. เส้นทางแต่เส้นทางจักรยานคลองไผ่สิงโตเป็นเส้นทางที่มีความยาวและมี

จุดเชื่อมไปยังเส้นทางอ่ืนๆน้อย เวลาพลบค่ำที่ไม่ค่อยมีคนใช้งานเส้นทางเปลี่ยวและ
อันตรายแก่ผู้ใช้  

 
รูปที่ 108 บรรยากาศเส้นทางในเวลาพลบค่ำ 

2. ปัญหาความชันของเส้นทาง เนื่องจากเส้นทางเป็นเส้นทางระยะสั้น และ
ต้องมีจุดเชื่อมข้ึนลง มีความสูงของระยะค่อนข้างมาก ทำให้เกิดการขับขี่จักรยานไม่สะดวก 
ไม่สามารถใช้สำหรับปั่นออกกำลังกายเชื่อมพ้ืนที่สวนของเด็กหรือผู้สูงอายุได้ 

   
รูปที่ 109 แสดงชันของจุดทางเชื่อมแต่ละจุด  

บริเวณข้ามทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ซ้าย) บริเวณทางข้ามช่วงโรงงานยาสูบ (กลาง)  
บริเวณทางข้ึนข้างสวนลุมพินี (ขวา) 

3. ปัญหาเส้นทางจักรยานที่ยังไม่ต่อเนื่อง รวมถึงป้ายเพ่ือแสดงเส้นทางและ
เพ่ือป้องกันความปลอดภัย นอกจากนี้จุดจอดสาธารณะยั งมีความกระจุกตัวบริเวณ
สวนสาธารณะ  
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บริเวณตำแหน่งจุดเช่ือมระหวา่งสวนลุมพินีและทางจักรยานเฉพาะ
เลียบคลองไผ่สิงโต

 
 

 
 
 
 

 
จุดขึ้นทางจักรยานเฉพาะเลียบคลองไผ่สิงโต 

 
ทางเช่ือมสวนลุมพิน ี

รูปที่ 110 แสดงเส้นทางที่ขาดความต่อเนื่องตัวอย่างบริเวณทางเชื่อมระหว่างจุดขึ้นทางจักรยาน
เฉพาะเลียบคลองไผ่สิงโตและทางเข้าสวนลุมพินี 

4.3 เส้นทางจักรยานและย่านประดิษฐ์มนูธรรม 
4.3.1 ข้อมูลทั่วไปพื้นที่ศึกษา 

ถนนประดิษฐ์มนูธรรม สร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2527 ในรัฐบาลพลเอก  
เปรม ติณสูลานนท์ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวณคืน ในท้องที่ 
แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขน แขวงจรเข้บัว แขวงลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตบางกระปิ 
แขวงสามเสนนอก แขวงห้วยขวาง แขวงบางกระปิ เขตห้วยขวาง และแขวงคลองตัน  
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2527 โดยมอบหมายในผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชกฤษฎีกา  ภายหลังได้มีการสร้างทางพิเศษ
ฉลองรัช (ทางด่วนสายรามอินทรา-อาจนรงค์ หรือทางด่วนหมายเลข 3 ) ขนานไปกับแนว
ถนนสายนี้ ซึ่งถือว่าเป็นถนนสายหลักสายหนึ่งที่เชื่อมการเดินทางระหว่างพ้ืนที่เขตเมืองกับ
พ้ืนที่ชานเมืองด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ คนทั่วไปจึงนิยมเรียกชื่อถนนเส้นนี้
ว่า “ถนนเลียบด่วนเอกมัย-รามอินทรา” ตามจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของถนนสายนี้   

ต่อมากรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นในการเปลี่ยนแปลงชื่อถนน ใน พ.ศ. 
2543 อันเป็นวาระครบรอบ 100 ปีชาตกาลของหลวงประดิฐ์มนูธรรม หรือศาสตราจารย์ 
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ดร. ปรีดี  พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์  
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร  
(รัชกาลที่ 8 ) และเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 7 ของไทย ซึ่งได้เป็นซึ่งมีบทบาทสำคัญ 

ในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ผู้นำคณะราษฎรผ่ายพล
เรือน  และพ .ศ . 2440 ซึ่ ง เป็ นปี ที่ มี ก ารป ระกาศใช้ รั ฐธรรมนูญ ฉบั บประชาชน 
กรุงเทพมหานคร ได้เสนอให้เปลี่ยนชื่อถนนเลียบด่วนเอกมัย -รามอินทรา เป็น “ถนน
ประดิษฐ์มนูธรรม” ตามราชทินนามของหลวงประดิษฐ์มนูธรรมถนนประดิษฐ์มนูธรรม 
เริ่มต้นจากปลายถนนสุขุมวิท 63 (ถนนเอกมัย) ในเขตพ้ืนที่ห้วยขวาง มุ่งไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านถนนพระราม 9 ข้ามคลองลาดพร้าว เข้าสู่พ้ืนที่เขตวังทองหลาง 
ตัดกับถนนประชาอุทิศ และถนนลาดพร้าว ข้าวคลองทรงกระเทียม จากนั้นไปตัดกับถนน
ประเสริฐมนูกิจข้ามคลองโคกครามเข้าสู่พ้ืนที่เขตบางเขน จนไปสิ้นสุดเส้นทางที่ถนนราม
อินทรา บริเวณกิโลเมตรที่ 5.5 (ใกล้แยกวัชรพล)  มีระยะทางทั้งสิ้น 12 กิโลเมตร  โดย
รูปแบบถนนมีการสร้างเขตทางเท้าและทางจักรยานมาพร้อมกัน ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่า เป็น
ถนนสายแรกที่มีการสร้างทางจักรยานมาพร้อมถนนโดยสมบูรณ์  (สำนักการโยธา 
กรุงเทพมหานคร,2557.) 

 
รูปที่ 111 ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม ปี ค.ศ. 2002 (บน)  

เปรียบเทียบปี ค.ศ. 2019 (ล่าง) 
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หลังจากมีการตัดถนนเข้ามาในพ้ืนที่บริเวณนี้ จากที่เคยเป็นทุ่งนาและ
พ้ืนที่รกร้าง ประกอบกับเริ่มมีกระแสของการเปลี่ยนแปลงผังเมืองที่เริ่มชัดเจนขึ้น รวมไปถึง
โครงการขนาดใหญ่ที่มีการเปิดเผยออกมามากขึ้นในพ้ืนที่ตามแนวถนนประเสริฐมนูกิจ ถนน
ประดิษฐ์มนูธรรม และถนนรามอินทรา ทำให้เกิดการย้ายถิ่นฐานเข้ามาและโครงการบ้าน
จัดสรรในพ้ืนที่นี้เริ่มมีมากขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.2561 เพราะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่จาก
การพัฒนาเส้นทางรถไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ เริ่มเป็นรูปธรรม พ้ืนที่ ในย่านนี้จึงเต็มไปด้วยชุมชน 
และหมู่บ้านจัดสรร และยังมีห้างสรรพสินค้าที่มาเปิดเพ่ือตอบสนองความต้องการ 
และให้บริการสำหรับชุมชน เส้นทางจักรยานที่มีมาควบคู่กับถนนเดิมนั้น จึงจำเป็นต้อง
ทำการศึกษาเพ่ือตอบสนองชุมชนโดยรอบพ้ืนที่ 
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4.3.2 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

 
รูปที่ 112 แผนที่แสดงเขตของพื้นที่ศึกษาย่านประดิษฐ์มนูธรรม 
พ้ืนที่ศึกษาย่านประดิษฐ์มนูธรรม ประกอบด้วยพ้ืนที่เขตลาดพร้าวบางส่วน  

และเขตสะพานสองบางส่วน มีเนื้อที่ประมาณ 4.7 ตารางกิโลเมตร โดย 
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ทิศเหนือ  ขอบเขตตั้งแต่บริเวณแยกประเสริฐมนูญกิจตัดกับประดิษฐ์มนูธรรม 
และเลียบตามถนนประเสริฐมนูญกิจไปทางทิศตะวันออก จนถึงแยกถนนสุคนธสวัสดิ์ 

ทิศตะวันออก ขอบเขตตั้งแต่บริเวณแยกถนนสุคนธสวัสดิ์ ตามถนนสุคนธสวัสดิ์ 
และเลียบมาตามถนนนาคนิวาส จนถึงแยกตัดกับถนนสังคมสงเคราะห์ และขนานตามถนนสังคม
สงเคราะห์ 230 เมตรถึงซอยสังคมสงเคราะห์เหนือ และตามซอยถนนสงเคราะห์เหนือมาทางทิศใต้มา
จนถึงแยกตัดถนนลาดพร้าว 

ทิศตะวันตก  ขอบเขตตั้งแต่บริเวณแยกถนนลาดพร้าวตัดกับถนนประดิษฐ์  
มนูธรรม ตามถนนประดิษฐ์มนูธรรมไปทางทิศเหนือ จนถึงแยกถนนประเสริฐมนูญกิจตัดกับประดิษฐ์
มนูธรรม 

ทิศใต้  ขอบเขตตั้งแต่บริเวณซอยถนนสงเคราะห์เหนือ เลียบตามถนน
ลาดพร้าว จนถึงแยกถนนลาดพร้าวตัดกับถนนประดิษฐ์มนูธรรม  

4.3.3 ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

พ้ืนที่ศึกษาประกอบด้วยข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน (กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร, 2556) 2 ประเภท ได้แก่  

ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม (เขตพื้นที่สีแดง)  ที่ดินประเภทนี้ ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเป็นส่วน
ใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนให้ใช้ได้ไม่เกิน ร้อยละสิบของ ที่ดินประเภทนี้ในแต่
ละบริเวณ และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่กำหนด การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่นให้
ใช้ได้ไม่เกิน ร้อยละสิบ และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่กำหนด  กำกับด้วยรหัส พ.1-13 
โดยเน้นการพัฒนาที่ดินเพ่ือเป็นศูนย์พาณิชยกรรมของชุมชน ในการกระจายกิจกรรมการค้า 
ศูนย์กลางธุรกิจ การค้า การบริการ และนันทนาการ ที่อำนวยความสะดวกต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณชานเมือง FAR (ต่อ1) = 5 OSR (ร้อยละ) = 6 

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (เขตพื้นที่สีเหลือง) ที่ดินประเภทนี้ ให้ใช้
ประโยชน์ที่ดินสำหรับอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ตั้งในทำเลแถบชานเมือง กำกับด้วยรหัส ย.4-22 และ 
ย.4-28 เป้าประสงค์คือต้องการให้มีสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยที่ดี จึงมีการกำหนดรูปแบบอาคาร
ที่อยู่อาศัยมาเกี่ยวข้อง โดยที่ดิน ด้านที่ดิน ย.4 ให้ความสำคัญกับพ้ืนที่ชานเมืองที่อยู่ในเขตให้บริการ
ของระบบขนส่งมวลชน FAR (ต่อ1) = 3 OSR (ร้อยละ) = 10 
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      ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
 

รูปที่ 113 ผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน เขตพื้นที่ศึกษาย่านประดิษฐ์มนูธรรม 
(ปรับปรุงจาก แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้จำแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556) 

พ้ืนที่ศึกษา เป็นพ้ืนที่ดินประเภทที่ดินประเภทอยู่อาศัยหนาแน่นน้อยเป็นส่วนใหญ่ และ
รองลงมาเป็นพาณิชยกรรม และประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ได้แก่ 
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แผนที่ แสดงสาธารณปูโภค สาธารณูการ พื้นที่ศึกษาย่านประดิษฐ์มนูธรรม 

 

สวนสาธารณะ 

 
สวนสาธารณะบึงน้ำลาดพรา้ว 71ที่มา 
: google.com ค้นเมื่อ 12 ธ.ค. 62 
สถานศึกษา 

 
โรงเรียนเพชรถนอม 
ที่มา:google.com ค้นเมื่อ 12 ธ.ค. 62 
สถานที่ราชการ 

 
สำนักงานเขตลาดพร้าว 
ที่มา:google.com ค้นเมื่อ 12 ธ.ค. 62 

รูปที่ 114 แผนที่และภาพถ่ายแสดงสาธารณูปโภค สาธารณูการ พ้ืนที่ศึกษาย่านประดิษฐ์มนูธรรม 

สถานศึกษา   โรงเรียนเพชรถนอม เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนทั้งชั้น อนุบาลและประถมศึกษา รองรับ
นักเรียนประมาณ 1,500 คน       
สวนสาธารณะ   ได้แก่ สวนสาธารณะบึงน้ำลาดพร้าว 71 เนื้อท่ีประมาณ 21 ไร่ เป็นปอดขนาดใหญ่ 
ที่เป็นทั้งแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ทางเดิน-วิ่ง ออกกำลังกาย ลานหินนวดเท้า เรือนเพาะชำ และอาคาร
นิทรรศการ เปิดทุกวัน เวลา 05.00-21.00 น. ตั้งอยู่ใน ซ.นาคนิวาส 48 แยก 6 
ร้านค้า/ตลาด    มีห้างสรรพสินค้าท่ีสำคัญ ได้แก่ เซนทรัลเฟสติเวิล อีสวิล โฮมโปรรามอินทรา เทส
โก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้าสาขารามอินทรา เดอะคริสตอล ตลาดหัวมุม ตลาดสด กม.18 และตลาดนกแก้ว 
ซึ่งรองรับการใช้บริการของชุมชนโดยรอบเป็นอย่างมาก 
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โรงพยาบาล ในพ้ืนที่ศึกษามีโรงพยาบาลเฉพาะทาง คือ โรงพยาบาลตกแต่งศัลยกรรมดับเบิ้ลยู 
ให้การรักษาเฉพาะด้านศัลยกรรมตกแต่งภายนอกและภายใน และบริการส่งเสริมด้านความงาม 
สถานที่ราชการ สถานราชการที่ให้บริการชุมชนที่สำคัญในพ้ืนที่ ได้แก่ สำนักงานเขตลาดพร้าว  

4.3.4 ข้อมูลด้านกายภาพของพ้ืนที่ 
4.3.4.1 โครงข่ายการสัญจรสายหลัก-สายรอง 

เส้นทางโครงข่ายการสัญจรเส้นทางหลัก 5 สาย ได้แก่ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม  
ถนนประเสริฐมนูญกิจ ถนนลาดพร้าว  และเส้นทางรองภายในพ้ืนที่ศึกษาที่ สำคัญ  ได้แก่   
ถนนสุคนธสวัสดิ์ ถนนนาคนิวาส 

แผนที่ โครงข่ายถนนสายหลัก-ถนนสายรอง พื้นที่ศึกษาย่านประดิษฐ์มนูธรรม 

 
 

1.แยกประเสริฐมนูญกิจ 

 
2.แยกสุคนธสวัสดิ์ 

 
3.แยกนาคนิวาส 

 
4.แยกถนนสังคมสงเคราะห์ 

 
 

รูปที่ 115 แผนที่ โครงข่ายถนนสายหลัก-ถนนสายรอง พ้ืนที่ศึกษาย่านประดิษฐ์มนูธรรม 
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• ถนนสายหลัก 

 

 

รูปที่ 116 ช่องทางจราจรและทางจักรยานถนนประดิษฐ์มนูธรรม 

ถนนประดิษฐ์มนูธรรม  พ้ืนที่ศึกษาตั้งแต่แยกตัดถนนลาดพร้าวถึงแยกตัดถนนประเสริฐ
มนูญกิจ เป็นถนนที่มีเส้นทางจักรยานเฉพาะร่วมกับทางเท้า มีช่องทางจราจร 6 ช่องทาง โดยแบ่งเป็น
ฝั่งละ 3 ช่องทาง เกาะกลางเป็นทางยกระดับทางพิเศษฉลองศรีรัช เป็นตัวแบ่งช่องทางจราจรอย่าง
ชัดเจน มีกลุ่มต้นไม้ตามแนวทางจักรยานและริมถนน บรรยากาศร่มรื่น มีจุดข้ามถนนโดยสะพานลอย 
2 ตำแหน่ง บริเวณหน้าห้างเดอะคริสตอล และบริเวณหน้าบริษัทยูแคร์ จำกัด และทางข้ามทางม้า
ลายบริเวณแยกลาดพร้าว 

 

เกาะกลาง 
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รูปที่ 117 ช่องทางจราจรถนนประเสริฐมนูญกิจ 

ถนนประเสริฐมนูญกิจ  พ้ืนที่ศึกษาตั้งแต่แยกตัดถนนลาดพร้าวถึงแยกตัดถนนประเสริฐ
มนูญกิจ มีช่องทางจราจร 8 ช่องทาง โดยแบ่งเป็นฝั่งละ 4 ช่องทาง มีเกาะกลางเป็นตัวแบ่งช่องทาง
จราจรอย่างชัดเจน มีกลุ่มต้นไม้ตามแนวทางจักรยานและริมถนน มีทางข้ามด้วยสะพานลอย 1 จุด 
ห่างจากแยกประเสริฐมนูญกิจประมาณ 300 เมตร 

 

รูปที่ 118 ช่องทางจราจรถนนลาดพร้าว 

ถนนลาดพร้าว พ้ืนที่ศึกษาตั้งแต่ซอยลาดพร้าว 71 ถึงแยกตัดถนนลาดพร้าวกับถนน
ประดิษฐ์มนูธรรม มีช่องทางจราจร 6 ช่องทาง โดยแบ่งเป็นฝั่งละ 3 ช่องทาง การจราจรหนาแน่น 
เนื่องจากปัจจุบันกำลังมีการก่อสร้างรถไฟสายสีเหลือง มีทางข้ามด้วยสะพานลอย 1 จุด ห่างจากแยก
ลาดพร้าวประมาณ 200 เมตร 
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• ถนนสายรอง 

 

 
รูปที่ 119 ช่องทางจราจรถนนสุคนธสวัสดิ์ 

ถนนสุคนธสวัสดิ์  พ้ืนที่ศึกษาตั้งแต่ซอยลาดพร้าว 71 ถึงแยกตัดถนนลาดพร้าวกับถนน
ประดิษฐ์มนูธรรม มีช่องทางจราจร 6 ช่องทาง โดยแบ่งเป็นฝั่งละ 3 ช่องทาง การจราจรหนาแน่น 
เนื่องจากปัจจุบันกำลังมีการก่อสร้างรถไฟสายสีเหลือง มีทางข้ามด้วยสะพานลอย 1 จุด บริเวณ
ด้านหน้าโรงเรียนเพชรถนอม 

 
รูปที่ 120 ช่องทางจราจรถนนนาคนิวาส 
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ถนนนาคนิวาส พ้ืนที่ศึกษาตั้งแต่แยกตัดสุคนสวัสดิ์ถึงแยกตัดถนนสังคมสงเคราะห์ ไม่มี
เส้นทางจักรยานเฉพาะ ผู้ใช้จักรยานใช้ร่วมกับรถยนต์ มีช่องทางจราจร 4 ช่องทาง โดยแบ่งเป็นฝั่งละ 
2 ช่องทาง ไม่มีเกาะกลาง มีกลุ่มต้นไม้ตามแนวถนนเป็นระยะ  มีทางข้ามด้วยสะพานลอย 2 จุด 
บริเวณใกล้แยกถนนนาคนิวาสกับถนนสุคนธสวัสดิ์ และบริเวณหน้าสำนักงานเขตลาดพร้าว และทาง
ข้ามด้วยทางม้าลาย 3 จุด บริเวณทางข้ามแยกซอยเสมอดามาพงษ์ ซอยนาคนิวาส 16 และถนนสังคม
สงเคราะห ์

ถนนสังคมสงเคราะห์ พ้ืนที่ศึกษาตั้งแต่แยกถนนนาคนิวาสถึงแยกซอยลาดพร้าว 71 
ระยะทาง 230 เมตร ไม่มีเส้นทางจักรยานเฉพาะ ผู้ใช้จักรยานใช้ร่วมกับรถยนต์ มีช่องทางจราจร 4 
ช่องทาง โดยแบ่งเป็นฝั่งละ 2 ช่องทาง ไม่มีเกาะกลางถนน ทางข้ามด้วยทางม้าลายบริเวณทางแยก
ซอยลาดพร้าว 71 

 
รูปที่ 121 ช่องทางจราจรซอยลาดพร้าว 71 

ซอยลาดพร้าว 71 พ้ืนที่ ศึกษาตั้ งแต่บริ เวณแยกถนนสั งคมสงเคราะห์ถึงแยก 
ถนนลาดพร้าว ไม่มีเส้นทางจักรยานเฉพาะ ผู้ใช้จักรยานใช้ร่วมกับรถยนต์ มีช่องทางจราจร 4 
ช่องทาง โดยแบ่งเป็นฝั่งละ 2 ช่องทาง ไม่มีเกาะกลางถนน มีรถจอดข้างทางตลอดเวลา 

 
รูปที่ 122 ช่องทางจราจรซอยเสมอดามาพงษ์ 
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ซอยเสมอดามาพงษ์  เป็นถนนที่เชื่อมต่อชุมชนและหมู่บ้านแยกมาจากถนนนาคนิวาส 
ไม่มีเส้นทางจักรยานเฉพาะ ผู้ใช้จักรยานใช้ร่วมกับรถยนต์ มีช่องทางจราจร 2 ถนนค่อนข้างแคบ เป็น
บ้านเรือนและชุมชนโดยรอบ 

 
รูปที่ 123 ช่องทางจราจรซอยนาคนิวาส 16 

ซอยนาคนิวาส 16 เป็นถนนที่เชื่อมระหว่างถนนประดิษฐ์มนูธรรมและถนนนาคนิวาส 
ไม่มีเส้นทางจักรยานเฉพาะ ผู้ใช้จักรยานใช้ร่วมกับรถยนต์ มีช่องทางจราจร 2 ถนน มีร้านค้าและ
ชุมชน 

จากการศึกษาโครงข่ายการสัญจรสายหลัก-สายรองในพ้ืนที่ศึกษา พบว่า เส้นทางจักรยาน
เฉพาะพบเฉพาะในเส้นทางสายหลัก 1 เส้นทาง คือ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม โดยเป็นลักษณะเส้นทาง
จักรยานร่วมกับทางเท้าโดยมีการแบ่งช่องทางชัดเจน  
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4.3.4.2 โครงข่ายตำแหน่งระบบขนส่งสาธารณะ 
แผนที่ แสดงโครงข่ายตำแหน่งระบบขนส่งสาธารณะ พื้นที่ศึกษาย่านประดิษฐ์มนูธรรม 

 

จุดจอดรถประจำทาง 
จุดจอดรถประจำทางถนนประดิษฐ์มนูธรรม 

 
จุดจอดรถประจำทางถนนสุคนธสวัสดิ์ 

 
จุดจอดรถประจำทางถนนนาคนิวาส 

 
 

รูปที่ 124 แผนที่และภาพถ่ายแสดงโครงข่ายตำแหน่งระบบขนส่งสาธารณะ  
พ้ืนที่ศึกษาย่านประดิษฐ์มนูธรรม 

จากการศึกษาพ้ืนที่โครงการพบว่า การใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเป็น
ปัจจัยในการส่งเสริมและเป็นจุดเชื่อมต่อกับการใช้จักรยานของชุมชน สังเกตจากการใช้งานและจุด
จอดที่มีจักรยานจอดในการเชื่อมต่อ โดยเส้นทางจักรยานประดิษฐ์มนูธรรม ปัจจุบันกำลังมาการ
ก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สายสีเหลือง ซึ่งจะสามารถเชื่อมไปยังย่านรัชดาและย่านศรี
นครินทร์ได้ในอนาคต โดยสถานีที่มีการก่อสร้างในพ้ืนที่ศึกษาอยู่บริเวณถนนลาดพร้าว สถานี
ลาดพร้าว 71 (อนาคต) นอกจากนี้ยังมีรถประจำทางสาธารณะที่เป็นการเดินทางสาธารณะ 

รถประจำทางสาธารณะ รถประจำทางที่ผ่านบริเวณพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ 
- ถนนลาดพร้าว-ประดิษฐ์มนูธรรม สาย 136 185 
- ถนนสุคนธสวัสดิ์-ถนนนาคนิวาส สาย 22 45 46 109 115 116 149507 519 

4.3.4.3 โครงข่ายเส้นทางจักรยานเฉพาะและสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืนๆ 
เส้นทางจักรยานในพื้นที่ศึกษา โดยแบ่งเป็น เส้นทางที่เป็นโครงข่ายเฉพาะหรือ

เส้นทางจักรยานเฉพาะและเส้นทางที่ต้องใช้ร่วมกับทางรถยนต์ที่ไม่มีเส้นแบ่งสำหรับเส้นทางจักรยาน
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หรือทางจักรยานร่วม และสิ่งอำนวยความสะดวกในเส้นทาง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อผู้ใช้เส้นทางจักรยาน 
โดยแบ่งเป็น 1. โครงข่ายเส้นทางจักรยานเฉพาะ ได้แก่ เส้นทางจักรยานเฉพาะ  2. สิ่งอำนวยความ
สะดวกที่ส่งเสริมทางจักรยาน ได้แก่ ป้ายสัญลักษณ์เส้นทางจักรยาน จุดจอดจักรยาน ร้านค้าและ
บริการจักรยาน สถานีเช่ายืมจักรยาน 3. ด้านสภาพบรรยากาศ  4. ปัญหา/อุปสรรคด้านกายภาพ  
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

แผนที่ แสดงสิ่งอำนวยความสะดวกผู้ใช้จักรยาน พื้นที่ศึกษายา่นประดิษฐ์มนูธรรม 

 
  

ลักษณะป้ายสัญลักษณ์ 

 
จุดจอดจักรยานสาธารณะ  

 
เส้นทางจักรยานเฉพาะถนนประดิษฐ์มนูธรรม 

 
 

รูปที่ 125 แผนที่แสดงสิ่งอำนวยความสะดวกผู้ใช้จักรยาน พ้ืนที่ศึกษาย่านประดิษฐ์มนูธรรม 
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4.3.4.3.1 โครงข่ายเส้นทางจักรยานเฉพาะ 
เส้นทางจักรยานย่านประดิษฐ์มนูธรรมแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 

1) เส้นทางจักรยานเฉพาะ เป็นเส้นทางจักรยานลักษณะเส้นทางร่วมทาง
เท้า เป็นเส้นทางตรงระยะทางศึกษาประมาณ 6.2 กิ โลเมตร เส้นทางมีเส้นแบ่ง
ชัดเจน มีบรรยากาศร่มรื่น โดยเส้นทางจักรยานตลอดแนว ปกติมีความกว้าง
ประมาณ 1.20 เมตร จะมีขนาดเส้นทางจักรยานบางช่วงที่มีขนาดเล็กลง เช่น 
บริเวณจุดข้ามคลองกระเทียม มีความกว้างประมาณ 800 เมตร และบริเวณ 
จุดขึ้น-ลงสะพานลอยมีความกว้างอยู่ที่ 400 เมตร (รูปที่ 126 ) 
 

 

 
รูปที่ 126 แสดงเส้นทางจักรยานแบบร่วมทางเท้าบริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม 
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รูปที่ 127 แสดงเส้นทางจักรยานบริเวณทางข้ามคลอง 

 

 
รูปที่ 128 แสดงเส้นทางจักรยานบริเวณติดทางข้าม (สะพานลอย) 
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2) ทางจักรยานร่วม เป็นเส้นทางจักรยานที่ ใช้ทางร่วมกับรถยนต์  
รถจักรยานยนต์ และอ่ืน ๆ ได้แก่ ถนนประเสริฐมนูญกิจ ถนนสุคนธสวัสดิ์ ถนนนาค
นิวาส ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 71 เป็นต้น ซอยเสมอดามาพงษ์ ซึ่งถนนที่พบการ
ใช้จักรยานมักจะเป็นเส้นทางที่เชื่อมกับหมู่บ้าน เช่น ถนนนาคนิวาส ถนนสุคนธสวัสดิ์ 

 
4.3.4.3.2 สิ่งอำนวยความสะดวกที่ส่งเสริมทางจักรยาน 

1) ป้ายสัญลักษณ์เส้นทางจักรยาน 
มีป้ายแสดงเส้นทางจักรยานเฉพาะบริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรมเท่านั้น  

โดยอยู่ระยะห่างประมาณ 500 เมตร  
2) จุดจอดจักรยานสาธารณะ 

มีจุดจอดจักรยานสาธารณะตามเส้นทางน้อยมาก โดยจุดจอดจักรยานมี
กระจายตัวเฉพาะบริเวณเส้นถนนประดิษฐ์มนูธรรม 

3) ร้านค้า/บริการจักรยาน  
ได้แก่ ร้านไบค์ไฮเอ็น ร้านเครซี่ไซเคิล ตั้งอยู่บริเวณถนนสุคนธสวัสดิ์   

และร้านเอลเค ไบค์ สาขา เซ็นทรัลอีสต์วิลล์ ร้าน Shub by BMX ตั้งอยู่บริเวณถนนประดิษฐ์มนู

ธรรม โดยร้านจักรยานบริเวณพ้ืนที่ศึกษาเป็นร้านขายจักรยานและอะไหล่ อุปกรณ์เสริม แต่ไม่มีร้าน

สำหรับซ่อมแซมจักรยาน 

 
รูปที่ 129 แสดงร้านค้าบริการจักรยาน ร้านไบค์ไฮเอ็น (ซ้าย) ร้านเอลเค ไบค์  

และจุดจอดจักรยานหน้าร้านในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลอีสต์วิลล์ (กลางและขวา) 
4.3.4.3.3 ด้านสภาพบรรยากาศ 

ลักษณะทางกายภาพด้านสภาพบรรยากาศ เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่อการเลือกใช้เส้นทางจักรยานของผู้ใช้จักรยาน จากการศึกษาสำรวจพ้ืนที่ พบว่า เส้นทาง
จักรยานเฉพาะบริเวณย่านประดิษฐ์มนูธรรมมีสภาพบรรยากาศกายภาพทางด้านสภาพแวด
ในด้านร่มเงาที่ดี มีต้นไม้ให้ร่มเงาตลอดทั้งเส้นทาง มีไม้พุ่มและพ้ืนที่หญ้าเป็นระยะ เพ่ิม
บรรยากาศให้มีความสวยงาม ชนิดพรรณไม้ที่ปลูกริมสองข้างทาง ได้แก่  ต้นปาล์มน้ำมัน ต้น
ประดู่บ้าน หญ้ามาเลเซีย ต้อยติ่งเทศ และชาฮกเกี๊ยน 
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รูปที่ 130 แสดงร่มเงาเส้นทางจักรยานย่านประดิษฐ์มนูธรรม 

 
รูปที่ 131 แสดงพรรณไม้ในพ้ืนที่ ชาฮกเกี้ยน (ซ้าย) ประดู่บ้าน (กลาง) ต้อยติ่งเทศ (ขวา) 

4.3.4.3.4 ปัญหา/อุปสรรคด้านกายภาพ 
- เส้นทางแต่เส้นทางจักรยานประดิษฐ์มนูธรรมเป็นเส้นทางที่มีความยาวและ

มีจุดเชื่อมไปยังย่านอ่ืนๆได้มาก แต่มีการเชื่อมเข้าถึงชุมชนได้น้อย และเส้นทางหลักของชุมชนไม่มี
เส้นทางจักรยาน 

 
รูปที่ 132 เส้นทางเชื่อมเข้าชุมชน (ซ้าย) ถนนนาคนิวาสที่ขาดเส้นทางจักรยาน (ขวา) 

- ปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างถนนหลัก เช่น ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ถนน
ประเสริฐมนูญกิจ ถนนลาดพร้าว โดยขาเข้า-ขาออก มีจุดเชื่อมต่อที่สามารถนำจักรยานข้ามฝั่งทำได้
ยาก มีจุดข้ามน้อย และไม่มีสัญญาณไฟเฉพาะ 
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รูปที่ 133 แสดงจุดเชื่อมต่อขาเข้า-ออก ถนนประดิษฐ์มนูธรรม  

- ปัญหาป้ายเพ่ือแสดงเส้นทาง ป้ายแสดงเพ่ือป้องกันความปลอดภัยสำหรับ
จักรยาน จุดจอดจักรยานสาธารณะยังมีความกระจุกตัวเฉพาะบริเวณเส้นทางจักรยานเฉพาะประดิษฐ์
มนูธรรม และจำนวนจุดจอดสาธารณะยังมีน้อย นอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่ตั้งขวางเส้นทางและบังป้าย
ระหว่างเส้นทางบางจุด 

 
รูปที่ 134 แสดงร้านค้าบังป้ายสัญญาณและขวางเส้นทางจักรยาน  

- ปัญหาการใช้ทางจักรยานผิดประเภท เช่นการขับขี่จักรยานยนต์บริเวณทาง
จักรยานในช่วงเวลาที่มีการจราจรหนาแน่น 

  

รูปที่ 135 แสดงป้ายห้ามขับขี่จักรยานยนต์ (ซ้าย) และการใช้ทางจักรยานผิดประเภท (ขวา)  
(ข่าวช่องวัน 31,2561.) 
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4.4 สรุปข้อมูลพื้นที่ศึกษา 
 เมื่อนำข้อมูลพ้ืนที่มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเส้นทางจักรยานตามมาตรฐานสากล โดยใช้

การใช้เกณฑ์วิเคราะห์ทางกายภาพ (ตารางที่ 7) ปัจจัยการพิจารณาคุณภาพเส้นทางจักรยาน  

โดยมีค่าคะแนน ดังนี้ 

ตารางท่ี 15 ค่าคะแนนในปัจจัยการพิจารณาคุณภาพเส้นทางจักรยาน 
ปัจจัย ด้านความ

สะดวกสบาย 
(4) คะ

แน
น 

ด้าน
สภาพแวดล้อม 

(4) คะ
แน

น 

ด้านความ
ปลอดภัย 

(4) คะ
แน

น 

ด้านความ
ชัดเจนและ
ต่อเนื่องของ
โครงข่าย (4) 

คะ
แน

น 

รูปแบบ
เส้นทาง
จักรยาน
ตาม
มาตรฐาน 

สิ่งอำนวยความ
สะดวก เช่น ป้าย 
จุดจอด ห้องน้ำ 

1 บรรยากาศร่มรื่น 1 อุปกรณ์ป้องกัน
ด้านความ
ปลอดภัย 

1 เส้นทางเข้าถึง
ชุมชน 

1 

เส้นทางจักรยาน
ผ่านย่านบริการ 
เช่น ร้านค้า ร้าน
ซ่อมจักรยาน 

1 ฝุ่นและควันรถ 1 เส้นทางจักรยานมี
ความชัดเจน 

1 เชื่อมต่ออสถานี
ขนส่ง 

1 

มีจุดพักริมทาง 1 มุมมองและความ
สวยงามของ
เส้นทาง 

1 มีกฎหมายในการ
ใช้และระวังผู้ใช้
จักรยาน 

1 เส้นทางมีความ
ต่อเนื่องถึงพื้นที่
กิจกรรม เช่น 
สวนสาธารณะ 

1 

มีนโยบาย
สนับสนุนการใช้
เส้นทางจักรยาน 
เช่น จุดเช่า
จักรยาน 

1 มีสิ่งกำบัง เช่น 
ต้นไม้บังแดด จุด
หลบฝน 

1 มีแสงไฟและการ
มองเห็นที่
เพียงพอเพื่อความ
ปลอดภัย 

1 เส้นทางมีความ
ยาวต่อเนื่องจาก
จุดหมายถึง
ปลายทาง 

1 

 โดยเส้นทางจักรยานที่มีปัจจัยย่อยในบางส่วนให้พิจารณาคะแนน เท่ากับ 0.5 คะแนน  

รวมคะแนนทั้ง 4 ด้าน เท่ากับ 16 คะแนน  

 เส้นทางจักรยานกรณีศึกษาย่านสาทรมีผลทางกายภาพทั้ง 4 ด้านสูงกว่าพ้ืนที่ อ่ืน ๆ  

โดยมีจุดด้อยด้านบรรยากาศและด้านความปลอดภัย เส้นทางจักรยานกรณีศึกษาย่านคลองไผ่สิงโต

เป็นลำดับที่สอง โดยมีจุดด้อยด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย และเส้นทางจักรยาน

กรณีศึกษาย่านประดิษฐ์มนูธรรมเป็นลำดับสุดท้าย มีจุดด้อยด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงข่าย 

(ตาราง 16) สรุปข้อมูลพื้นที่ศึกษา  
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ตารางท่ี 16 สรุปข้อมูลพื้นที่ศึกษา 
 ด้านสิ่งอำนวย

ความสะดวก 
ด้านบรรยากาศ ด้านความ

ปลอดภยั 
ด้านโครงข่าย

จักรยาน 
สรุปผลทางกายภาพ สรุปผล

ทาง
กายภาพ 

(16) 

ความสะดวก 
สบาย(4) 

บรรยากาศ
(4) 

ความ
ปลอดภัย

(4) 

ความ
ต่อเน่ืองของ
โครงข่าย 

(4) 

พื้น
ที่ย

่าน
สา

ทร
 

- มีโครงการ
จักรยาน
สาธารณะปัน 
ปั่น ซึง่ช่วยให ้

-  มีร้านค้าและ
ร้านบริการ
จักรยาน 

- เส้นทางจักรยาน
ผ่านจุดหมาย 
เช่น ที่ทำงาน 

- มีสิ่งอำนวยความ
สะดวก เช่น 
ป้าย จุดจอด 

- เส้นทางจักรยาน
ส่วนใหญ่ยังขาดร่ม
เงา 
- มีมลพิษจาก
รถยนต์โดยตรง 
- ขาดความ
สวยงาม 
- ขาดสิ่งกำบังแดด 
ฝน 

- เส้นทางจักรยานมี
ความชัดเจน แต่มีรถ
จอดขวางในบางช่วง 
- มีป้ายระวังจักรยาน
ตามกฎหมาย 
- ขาดอุปกรณป์้องกัน
ด้านความปลอดภัย 
- ขาดแสงไฟและการ
มองเหน็ที่เพียงพอ 

- เส้นทางมี
ความต่อเนื่องถงึ
พ้ืนที่กิจกรรม 
เช่น 
สวนสาธารณะ 
- มีจุดเช่ือมต่อ
การเดินทาง
สาธารณะ 
- เส้นทางมี
ความยาว
ต่อเนื่อง 
-เส้นทางไม่
เช่ือมเข้าถึง
ชุมชน 

3.5 
 
 
 
 

2 2 3 11 
(68.75

%) 

พื้น
ที่ย

่าน
คล

อง
ไผ

่สิง
โต

 

- มีร้านบริการ
จักรยาน 
- เส้นทาง
จักรยานผา่น
จุดหมาย เช่น 
ชุมชน 
- ไม่มีร้านค้า 
- ไมม่ีนโยบาย
สนับสนนุการใช้
เส้นทางจักรยาน 
เช่น จุดเช่า
จักรยาน 

- เส้นทางจักรยาน
มีความร่มร่ืน  
- ไม่มลพิษจาก
รถยนต์โดยตรง 
- มีความสวยงาม
และมุมมองการขับขี่ 
- ขาดสิ่งกำบงัฝน 

- เส้นทางมคีวาม
ปลอดภัย 
- ขาดแสงไฟและการ
มองเหน็ที่เพียงพอ 
- เส้นทางจักรยานการ
ยกระดับทำให้ผู้ใช้งาน
ได้รับความลำบาก 

- เส้นทางเข้าถึง
ชุมชน 

- มีจุดเช่ือมต่อ
การเดินทาง
สาธารณะ 

- เส้นทางมคีวาม
ต่อเนื่องถึงพ้ืนที่
กิจกรรม เช่น 
สวนสาธารณะ 

2 
 

3 1 3 9 
(56.25

%) 

พื้น
ที่ย

่าน
ปร

ะด
ิษฐ

์มน
ูธร

รม
 - มีร้านคา้และ

ร้านบริการ
จักรยาน  
- มีจุดพักริมทาง 
- ไมม่ีนโยบาย
สนับสนนุการใช้
เส้นทางจักรยาน 
เช่น จุดเช่า
จักรยาน 

- เส้นทางจักรยาน
มีความร่มร่ืน  
- ไม่มลพิษจาก
รถยนต์โดยตรง 
- มีความสวยงาม
และมุมมองการขับขี่ 
- ขาดสิ่งกำบงัฝน 

- เส้นทางมคีวามตรง 
ใช้จักรยานได้สะดวก 
แต่มีสิ่งกีดขวางจาก
ร้านค้าเป็นบางช่วง 
และมีการใช้ทาง
จักรยานผิดประเภท 
(รถจักรยานยนต์) 
- ขาดแสงไฟและการ
มองเหน็ที่เพียงพอ 

- จุดเช่ือมต่อการ
เดินทาง
สาธารณะ 
- เส้นทางเข้าถึง
ชุมชน 
 

2 3 2.5 2 9.5 
(59.37

%) 

สรุปผลทางกายภาพ (เฉลีย่) 2.5 
(62.5%) 

2.66 
(66.7%) 

1.83 
(45.8%) 

2.66 
(66.7%) 

9.66 
(60.4%) 

  เมื่อเปรียบเทียบเส้นทางจักรยานกรณีศึกษาด้านกายภาพกับปัจจัยการพิจารณาคุณภาพ
เส้นทางจักรยาน พบว่า  
  เส้นทางจักรยานกรณีศึกษาย่านสาทรมีผลทางกายภาพสูงกว่าพ้ืนที่ อ่ืน ๆ (11 คะแนน  
คิดเป็น 68.75%) โดยมีจุดด้อยที่ทำให้เส้นทางยังไม่ประสบผลสำเร็จ ได้แก่ ด้านบรรยากาศ  
(2 คะแนน) โดยพบว่า เส้นทางจักรยานมีมลพิษจากรถยนต์โดยตรง ขาดความสวยงามทัศนียภาพในบางช่วง 
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และบางเส้นทาง  ยังขาดสิ่งกำบังแดด ฝน และด้านความปลอดภัย (2 คะแนน) ซึ่งยังมีการจอดรถยนต์ 
ทับเส้นทางจักรยาน อุปกรณ์สำหรับการป้องกัน และแสงไฟที่ไม่มีในบางช่วงถนน  

 เส้นทางจักรยานกรณีศึกษาย่านประดิษฐ์มนูธรรมเป็นลำดับที่สอง (9.5 คะแนน คิดเป็น 
59.37%) โดยมีจุดด้อยที่ทำให้เส้นทางยังไม่ประสบผลสำเร็จ ได้แก่ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  
(2 คะแนน) ขาดสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น จุดจอดที่มีกำบังแดด ฝน นโยบายสนับสนุนการใช้
เส้นทางจักรยาน เช่น จุดเช่าจักรยาน และด้านความต่อเนื่องของโครงข่าย (2 คะแนน) โดยในปัจจุบัน
จุดเชื่อมต่อการเดินทางสาธารณะมีเฉพาะรถโดยสารประจำทาง 
 เส้นทางจักรยานกรณีศึกษาย่านคลองไผ่สิงโตเป็นลำดับสุดท้าย (9 คะแนน คิดเป็น 56.25%) 

โดยมีจุดด้อยด้านความสะดวกสบาย (2 คะแนน) ซึ่งยังขาดจุดบริการ เช่น ร้านค้า จุดจอดที่มีกำบังฝน 

และด้านความปลอดภัย (1 คะแนน) โดยเส้นทางจักรยานยังขาดแสงไฟและการมองเห็นที่เพียงพอ 

และเส้นทางจักรยานการยกระดับทำให้ผู้ใช้งานได้รับความลำบาก 

 เมื่อเปรียบเทียบเส้นทางจักรยานทั้ง 3 เส้นทางกับปัจจัยการพิจารณาคุณภาพเส้นทาง

จักรยาน พบว่า ด้านความสะดวกสบายและด้านความต่อเนื่องของโครงข่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน โดยได้

คะแนนเฉลี่ย 2.66 (66.7%) เป็นอันดับแรก ด้านบรรยากาศคะแนนเฉลี่ย 2.5 (62.5%) และด้าน

ความปลอดภัยคะแนนเฉลี่ย 1.83 (45.8%)  ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า เส้นทางจักรยานกรณีศึกษาใน

กรุงเทพมหานครยังขาดปัจจัยที่ทำให้เส้นทางยังไม่ประสบผลสำเร็จมากท่ีสุด คือ ด้านความปลอดภัย 

 ผลการประเมินข้างต้นเป็นส่วนหนึ่ งที่พิจารณาข้อมูลสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ

กรณีศึกษาเส้นทางจักรยานและย่าน โดยในบทที่ 5 เป็นการวิเคราะห์เพ่ือประเมินปัจจัยด้าน

พฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง ที่เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ซึ่งผลการวิเคราะห์

ปัจจัยด้านพฤติกรรมและความต้องการนี้ จะนำมาประเมินร่วมกับผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพเพ่ือสรุปผลต่อไป 
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บทที ่5  
ผลการศึกษา 

เมื่อศึกษาเปรียบเทียบด้านกายภาพของพ้ืนที่ศึกษา จึงมีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
เพ่ิมเติมเพ่ือนำมาประกอบการพิสูจน์สมมุติฐานที่ว่าเส้นทางจักรยานกรณีศึกษาทั้ง 3 เส้นทาง เป็น
เส้นทางที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของย่าน โดยใช้แบบสอบถาม สัมภาษณ์ และการ
สังเกต ในพ้ืนที่ศึกษาทั้ง 3 พ้ืนที่ โดยเก็บเป็นข้อมูลเชิงสถิติและนำข้อมูลที่ได้มาทำการบันทึกสรุป 
ดังนี้ 

5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การทำแบบสอบถามด้านข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้จักรยานและชุมชนโดยรอบ  

โดยทำการศึกษาเกี่ยวกับ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และความสามารถในการใช้ จักรยาน ซึ่งมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้   

5.1.1 เพศ 
  จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ชุมชนย่านสาทร กลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมด 50 คน เป็นเพศชายจำนวน 14 คน และเพศหญิง 36 คน คิดเป็น ร้อยละ 28 และ 72 ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด  

  ชุมชนย่านคลองไผ่สิงโต กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 50 คน เป็นเพศชายจำนวน 16 คน 
และเพศหญิง 34 คน คิดเป็น ร้อยละ 32 คนและ 68 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ชุมชนย่านประดิษฐ์มนูธรรม กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 50 คน เป็นเพศชายจำนวน 21 คน  
และเพศหญิง 29 คน คิดเป็น ร้อยละ 42 และ 58 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กราฟแสดงข้อมูลข้อมูลเพศเปรียบเทียบจำนวนของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 พื้นที่ 

 
รูปที่ 136 เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม เปรียบเทียบจำนวนของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 พ้ืนที่ 
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กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 3 พ้ืนที่รวมทั้งหมด 150 คน พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ของทุกพ้ืนที่เป็นผู้หญิง โดยสัดส่วนเพศหญิงทั้งหมด 99 คน คิดเป็นร้อยละ 66 

เพศชายทั้งหมด 51 คน คิดเป็นร้อยละ 34 มีผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศหญิงมากที่สุดในพ้ืนที่

ชุมชนย่านสาทรและเพศชายมากท่ีสุดในพื้นที่ชุมชนย่านประดิษฐ์มนูธรรม 

 
รูปที่ 137 แสดงสถิติโดยรวมข้อมูลเพศในพ้ืนที่ศึกษา 3 พ้ืนที ่

 

5.1.2 อายุ 
จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ชุมชนย่านสาทร สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่อายุอยู่ระหว่าง 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 50 ของผู้ตอบแบบสอบถาม และมีการกระจายตัวของ
ช่วงอายุ ตั้งแต่ 26-50 ปี 

ชุมชนย่านคลองไผ่สิงโต สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุอยู่ระหว่าง 26-35 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 48 ของผู้ตอบแบบสอบถาม และมีการกระจายตัวของช่วงอายุ ตั้งแต่ 18-50 ปี  

ชุมชนย่านประดิษฐ์มนูธรรม สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุอยู่ระหว่าง 26-35 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 42 ของผู้ตอบแบบสอบถามและมีการกระจายตัวทุกช่วงอายุ 

 

34%

66%

สัดส่วนร้อยละเพศของกลุ่มตัวอย่างรวมในพื้นที่ศึกษา 3 พ้ืนที่

ชาย หญิง
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รูปที่ 138 อายุเปรียบเทียบจำนวนของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 พ้ืนที ่
และเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนผู้ทำแบบสอบถามทั้ง 3 พ้ืนที่ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 26-35 ปี ทั้งหมด 70 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 36-50 ปี 
ทั้งหมด 50 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 18-25 ปี 22 คน คิดเป็นร้อยละ 14.67 และอายุ 50 ปีขึ้นไป 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ตามลำดับ โดยพบช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไปมากในพ้ืนที่ย่านประดิษฐ์มนูธรรม  

 

รูปที่ 139 แสดงสถิติสัดส่วนร้อยละของช่วงอายุในพ้ืนที่ศึกษา 3 พ้ืนที่ 
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สัดส่วนร้อยละของช่วงอายุในพื้นที่ศึกษา 3 พื้นที่
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จำนวน (คน) 
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5.1.3 อาชีพ 
 จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ชุมชนย่านสาทร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ  คิดเป็นร้อยละ 40 ของผู้ตอบแบบสอบถาม และรองลงมาคืออาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 32 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ชุมชนย่านคลองไผ่สิงโต กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 30 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม  และรองลงมาคืออาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 24  
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ชุมชนย่านประดิษฐ์มนูธรรม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว  และพนักงาน
บริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 28 ของผู้ตอบแบบสอบถาม และรองลงมาคืออาชีพ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 18 ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 
พื้นท่ี/อาชีพ นักเรียน / 

นักศึกษา 
ครู / อาจารย์ พนักงาน

บริษัทเอกชน 
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
ธุรกิจส่วนตัว รับจ้างท่ัวไป อื่น ๆ 

สาทร 1 1 16 20 6 3 2 

คลองไผ่สิงโต 8 2 12 15 7 2 1 

ประดิษฐ์มนูธรรม 7 2 14 9 14 0 2 

รูปที่ 140 แสดงสัดส่วนอายุเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 พ้ืนที่ 
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จำนวน (คน) 
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 และจากการเทียบสัดส่วนผู้ทำแบบสอบถามทั้ง 3 พ้ืนที่ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 29.33 รองลงมามีอาชีพพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 
28  และอาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 18 ตามลำดับ  

 
รูปที่ 141 แสดงสถิติโดยรวมข้อมูลอาชีพในพ้ืนที่ศึกษา 3 พ้ืนที่ 

5.1.4 รายได้ต่อเดือน 
จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ชุมชนย่านสาทร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-30,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 42 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ชุมชนย่านคลองไผ่สิงโต กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-30,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 38 ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ชุมชนย่านประดิษฐ์มนูธรรม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 30,001 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 56 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
รูปที่ 142 แสดงสัดส่วนรายได้ เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 พ้ืนที่ 
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และจากการเทียบสัดส่วนผู้ทำแบบสอบถามทั้ง 3 พ้ืนที่ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
อยู่ช่วงรายได้ประมาณ 25,0001-30,000 บาท ร้อยละ 34.67 ในพ้ืนที่ย่านสาทรมากที่สุด รองลงมา
อยู่ในช่วงรายได้ มากกว่า 30,001 บาท ร้อยละ 32.67  

 

 
รูปที่ 143 แสดงสถิติโดยรวมข้อมูลรายได้ในพ้ืนที่ศึกษา 3 พ้ืนที ่

5.1.5 ความสามารถในการใช้จักรยาน  
 จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ชุมชนย่านสาทร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
มีความสามารถในการใช้จักรยานในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ชุมชนย่านคลองไผ่สิงโต กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสามารถในการใช้จักรยานในระดับน้อย คิด
เป็นร้อยละ 42 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ชุมชนย่านประดิษฐ์มนูธรรม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสามารถในการใช้จักรยานในระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ 42 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
รูปที่ 144 แสดงสัดส่วนความสามารถในการใช้จักรยาน เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 พ้ืนที่ 
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 จากสัดส่วนผู้ทำแบบสอบถามทั้ง 3 พ้ืนที่ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สามารถขับขี่
จักรยานในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 34.67 รองลงมาอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 32.67 ซึ่งพบว่า
ในย่านสาทรมีผู้สามารถขับขี่จักรยานในระดับมากท่ีสุด มาเป็นอันดับต้น 

 

 
รูปที่ 145 แสดงสถิติโดยรวมข้อมูลความสามารถในการใช้จักรยานในพ้ืนที่ศึกษา 3 พ้ืนที ่

 จากข้อมูลที่ได้จากข้อมูลทั่วไปข้างต้นสามารถตั้งข้อสังเกตได้ว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นเพศหญิง 
(72%,68%,58%) อายุในช่วง 26-35 ปี (50%,48%,42%) ซึ่งเป็นวัยทำงาน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ (40%,30%,18%) มีรายได้เฉลี่ย 25,001-30,000 บาท (42%,38%,24%) และ
ส่วนใหญ่สามารถใช้จักรยานได้ในระดับปานกลาง (22%,32%,30%) ส่วน 3.33% เป็นกลุ่มที่ทำ
แบบสอบถามส่วนน้อยเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มที่ประกอบอาชีพครู/อาจารย์ รับจ้างทั่วไป  
และอาชีพอ่ืน ๆ โดยจากข้อมูลสำรวจพบว่าเส้นทางย่านประดิษฐ์มนูธรรมมีข้อสังเกตในเรื่องกลุ่มอาชีพ 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ ด้านรายได้ต่อเดือน และความสามารถในการขับขี่จักรยานที่มี
แนวโน้มของผู้ตอบแบบสอบถามสูงกว่าย่านอ่ืน ๆ โดยแสดงเป็นตารางที่ 17 
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ตารางท่ี 17 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไป ทางจักรยานสาทร ทางจักรยานคลอง

ไผ่สิงโต 
ทางจักรยาน

ประดิษฐ์มนธูรรม 
รวม 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

เพศ  
 

1. ชาย  14 28 16 32 21 42 51 34 

2. หญิง 36 72 34 68 29 58 99 66 

อาย ุ 
 

1. 18 – 25 ปี  1 2 10 20 11 22 22 14.67 
2. 26 – 35 ปี  25 50 24 48 21 42 70 46.67 
3. 36 – 50 ปี  20 40 16 32 14 28 50 33.33 
4. 50 ปีขึ้นไป  1 2 - - 4 8 5 3.33 

อาชีพ  
 

1. นักเรียน / นักศึกษา  1 2 8 16 7 14 16 10.67 
2. คร ู/ อาจารย์  1 2 2 4 2 4 5 3.33 
3. พนักงานบริษัทเอกชน  16 32 12 24 14 28 42 28 
4. พนักงานรัฐวิสาหกิจ  20 40 15 30 9 18 44 29.33 
5. ธุรกิจส่วนตัว  6 12 7 14 14 28 27 18 

6. รับจ้างท่ัวไป  3 6 2 4 - - 5 3.33 
7. อื่นๆ  2 4 1 2 2 4 5 3.33 

ราย ได้ ต่ อ
เดือน  
 

1. น้อยกว่า 5,000 1 2 1 2 1 2 3 2 
2. 5,001-15,000 0 0 9 18 5 10 14 9.33 
3. 15,001-25,000 13 26 8 16 1 2 22 14.67 

4. 25,001-30,000 21 42 19 38 12 24 52 34.67 
5. มากกว่า 30,001  11 22 10 20 28 56 49 32.67 

6. ไม่ระบุ - - - - 3 6 3 2 
ความสามา
รถใน ก าร
ใช้จักรยาน  
 

1. น้อยที่สุด  1 4 2 4 2 4 5 3.33 
2. น้อย  13 18 21 42 9 18 43 28.36 
3. ปานกลาง  21 22 16 32 15 30 52 34.67 

4. มาก  11 12 5 10 21 42 37 24.67 
5. มากที่สุด  46 32 - - 2 4 48 32 

6. ไม่ระบุ - - 6 12 1 2 7 4.67 

ที่มา : จากการสำรวจแบบสอบถาม, 2563 
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5.2 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้จักรยาน 
การทำแบบสอบถามด้านข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้จักรยานและชุมชนในย่านพ้ืนที่

ศึกษา โดยทำการศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการใช้จักรยานในการเดินทาง  ได้แก่ ความถี่ในการใช้
จักรยาน วัตถุประสงค์ที่ใช้ในการเดินทาง ระยะทางที่ใช้ในการเดินทางด้วยจักรยาน ช่วงเวลาที่ใช้ใน
การใช้เส้นทางจักรยาน  ผู้ที่ไม่ใช้จักรยานมีการเดินทางด้วยวิธีใด และเคยใช้เส้นทางจักรยานด้วย
วัตถุประสงค์อ่ืนหรือไม่ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

ชุมชนย่านสาทร กลุ่มตัวอย่าง 50 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ไม่ใช้จักรยานจำนวน 43 คน คิดเป็น
ร้อยละ 86 และมีผู้ใช้จักรยานเป็นประจำ จำนวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 14  

ชุมชนย่านคลองไผ่สิงโต กลุ่มตัวอย่าง 49 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ไม่ใช้จักรยานจำนวน 42 คน 
คิดเป็นร้อยละ 85.71 และมีผู้ใช้จักรยานเป็นประจำ จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3  

ชุมชนย่านประดิษฐ์มนูธรรม กลุ่มตัวอย่าง 50 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้จักรยานเป็นประจำ 
จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 52 และมีผู้ไม่ใช้จักรยานจำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 48  

5.2.1 ความถี่ในการใช้จักรยาน 
จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างพบว่าความถี่ของการใช้จักรยานของทั้ง 3 พ้ืนที่ 

พบว่า ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามไม่ใช้จักรยานในการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 73.15 ของ
ทั้งหมด และมีผู้ใช้จักรยานร้อยละ 26.85 ใช้จักรยานในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ คิด
เป็นร้อยละ13.42 หรือประมาณก่ึงหนึ่งของผู้ใช้จักรยาน และไม่พบผู้ใช้จักรยานในการเดินทางทุกวัน 

 

รูปที่ 146 แสดงความถี่ของการใช้จักรยาน เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างท้ัง 3 พ้ืนที่ 
จากผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้จักรยาน ซึ่งประกอบด้วย ชุมชนย่านสาทร 7 คน ชุมชนย่าน

คลองไผ่สิงโต 7 คน และชุมชนย่านประดิษฐ์มนูธรรม 26 คน รวมผู้ใช้จักรยาน 40 คน ดังนั้น  
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การวิเคราะห์ ในข้อ 2.2-2.4 จะเป็นจำนวนสถิติจากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้จักรยานเท่านั้น 
โดยมีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามว่าใช้จักรยานหรือไม่ ในชุมชนย่านคลองไผ่สิงโต 1 คน ที่ไม่นำไม่คิดรวม 

 

รูปที่ 147 แสดงสถิติโดยรวมข้อมูลสัดส่วนร้อยละของการใช้จักรยานในพ้ืนที่ศึกษา 3 พ้ืนที ่

5.2.2 วัตถุประสงค์ที่ใช้ในการเดินทางของผู้ใช้จักรยาน 
จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ชุมชนย่านสาทร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

วัตถุประสงค์ในการใช้จักรยานเพ่ือออกกำลังกายเป็นหลัก จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 71.42 ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้จักรยานย่านสาทร 

ชุมชนย่านคลองไผ่สิงโต  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้ จักรยานเพ่ือ 
ออกกำลังกายเป็นหลัก จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้จักรยานย่าน
คลองไผ่สิงโต 

 ชุมชนย่านประดิษฐ์มนูธรรม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้จักรยานเพ่ือออก
กำลังกาย จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 42.30 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้จักรยานย่านประดิษฐ์มนู
ธรรม รองลงมาเป็นการใช้จักรยานเพ่ือซื้อของ จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และท่องเที่ยว/
พักผ่อน จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 ตามลำดับ 
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รูปที่ 148 แสดงจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้จักรยาน เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่าง
ทั้ง 3 พ้ืนที่ 

โดยวัตถุประสงค์ของการใช้จักรยานของทั้ง 3 พ้ืนที่ พบว่า ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ใช้จักรยานเพื่อการออกกำลังกาย คิดเป็นร้อยละ 50 ของทั้งหมด และเฉพาะกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่ใช้จักรยานย่านประดิษฐ์มนูธรรมนั้นมีการใช้งานรองลงมาคือ เพ่ือซื้อของ ร้อยละ 25 และท่องเที่ยว
พักผ่อน ร้อยละ 10  ตามลำดับ นอกจากนี้ไม่พบผู้ใช้จักรยานเพื่อใช้บริการรถไฟฟ้าและรถประจำทาง 

 

รูปที่ 149 แสดงสถิติโดยรวมข้อมูลวัตถุประสงค์ของการใช้จักรยานในพ้ืนที่ศึกษา 3 พ้ืนที ่
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5.2.3 ระยะทางที่ใช้ในการเดินทางด้วยจักรยาน 
จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ชุมชนย่านสาทร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้

จักรยานในระยะทาง มากกว่า 2 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 71.42  ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้
จักรยานย่านสาทร 

ชุมชนย่านคลองไผ่สิงโต กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้จักรยานในระยะทาง มากกว่า  2 กิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 71.42 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้จักรยานย่านคลองไผ่สิงโต 

ชุมชนย่านประดิษฐ์มนูธรรม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้จักรยานในระยะทาง มากกว่า  
2 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 34.61 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้จักรยานย่านประดิษฐ์มนูธรรม 

 

รูปที่ 150 แสดงสัดส่วนระยะทางในการเดินทางด้วยจักรยาน เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 พ้ืนที่ 
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จากข้อมูลระยะทางในการเดินทางด้วยจักรยานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ใช้จักรยาน
ส่วนใหญ่ใช้จักรยานในการเดินทางต่อ 1 ครั้งมากกว่า 2 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 40 โดยพ้ืนที่
ประดิษฐ์มนูธรรมเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนผู้ใช้การใช้จักรยานระยะทางไกลมากกว่า 2 กิโลเมตรมากที่สุด  

 

รูปที่ 151 แสดงสถิติโดยรวมข้อมูลระยะทางในการเดินทางด้วยจักรยานในพ้ืนที่ศึกษา 3 พ้ืนที่ 

5.2.4 ช่วงเวลาที่ใช้ในการใช้เส้นทางจักรยาน 
จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ชุมชนย่านสาทร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้

จักรยานในช่วงเวลา 15.01 – 18.00 น.คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ชุมชนย่านคลองไผ่สิงโต กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้จักรยานในช่วงเวลา  15.01 – 18.00 น. 

คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ชุมชนย่านประดิษฐ์มนูธรรม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้จักรยานในช่วงเวลา  6.00 – 9.00 น.  

และหลังจาก 18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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  170 

 

รูปที่ 152 ช่วงเวลาที่ใช้ในการใช้เส้นทางจักรยาน เปรียบเทียบจำนวนของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 พ้ืนที่ 
จากข้อมูลสัดส่วนช่วงเวลาในการใช้จักรยานในเส้นทางศึกษาทั้ง 3 พ้ืนที่พบว่า ส่วนใหญ่มี

การใช้เส้นทางจักรยานเฉลี่ยที่ช่วงเวลา 15.01-18.00 น. มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45  และพ้ืนที่ย่าน
ประดิษฐ์มนูธรรมมีความกระจายของช่วงเวลาในการใช้จักรยานมากที่สุด โดยพบการใช้จักรยานได้
ตั้งแต่เวลา 6.00 น. และหลังจาก 18.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนและหลังเวลาทำงานที่สัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์การใช้จักรยานเพื่อการออกกำลังกายของกลุ่มตัวอย่างจากพ้ืนที่ 

 

รูปที่ 153 แสดงสถิติสัดส่วนร้อยละของช่วงเวลาที่ใช้ในการใช้เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษา 3 พ้ืนที่ 
การวิเคราะห์ ในข้อ 5.2.5 จะเป็นจำนวนสถิติจากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ใช้จักรยาน  

(รูปที่ 154 ) ซึ่งประกอบด้วย ชุมชนย่านสาทร จำนวน 43 คน ชุมชนย่านคลองไผ่สิงโต จำนวน  
42 คน ชุมชนย่านประดิษฐ์มนูธรรม จำนวน 24 คน รวมทั้งหมด 109 คน  
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5.2.5 ผู้ที่ไม่ใช้จักรยานมีการเดินทางด้วยวิธีใด 
จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ชุมชนย่านสาทร กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้

จักรยานในการเดินทาง ส่วนใหญ่ใช้รถไฟฟ้า BTS และ MRT ในการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 53.49  

ชุมชนย่านคลองไผ่สิงโต กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้จักรยานในการเดินทาง ส่วนใหญ่ใช้รถไฟฟ้า 
BTS และ MRT ในการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 50 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ชุมชนย่านประดิษฐ์มนูธรรม กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้จักรยานในการเดินทาง ส่วนใหญ่ใช้รถยนต์
ในการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 100  

 

รูปที่ 154 วิธีการเดินทางของผู้ที่ไม่ใช้จักรยาน เปรียบเทียบจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 พ้ืนที ่

 

รูปที่ 155 แสดงสถิติสัดส่วนร้อยละของวิธีการเดินทางของผู้ที่ไม่ใช้จักรยานในพ้ืนที่ศึกษา 3 พ้ืนที่ 
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ข้อมูลวิธีการเดินทางของผู้ที่ไม่ใช้จักรยาน พบว่า ส่วนใหญ่มีการเดินทางด้วยรถยนต์ คิดเป็น
ร้อยละ 54.13 ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยพ้ืนที่ในย่านประดิษฐ์มนูธรรมเป็นพ้ืนที่ที่ใช้การเดินทาง
ด้วยรถยนต์ 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ไม่ใช้จักรยาน ส่วนพื้นที่ย่านสาทรและย่านคลองไผ่สิงโต มีการ
เดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสและเอ็มอาร์ทีเป็นลำดับแรก รองลงมาคือ รถยนต์  

การวิเคราะห์ ในข้อ 5.2.6 จะเป็นจำนวนสถิติจากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  
ซึ่งประกอบด้วย ชุมชนย่านสาทร จำนวน 50 คน ชุมชนย่านคลองไผ่สิงโต จำนวน 46 คน ชุมชนย่าน
ประดิษฐ์มนูธรรม จำนวน 44 คน รวมทั้งหมด 140 คน โดยมีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามข้อ 5.2.6  ใน
ชุมชนย่านคลองไผ่สิงโต 4 คน และพ้ืนที่ย่านประดิษฐ์มนูธรรม 6 คน ที่ไม่นำไม่คิดรวม 

5.2.6 ท่านเคยใช้เส้นทางจักรยานเฉพาะด้วยวัตถุประสงค์อื่นหรือไม ่
จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างพบว่าชุมชนย่านสาทร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่

เคยใช้เส้นทางจักรยานเฉพาะ คิดเป็นร้อยละ 62 ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยส่วนใหญ่ให้ความเห็น
รู้สึกไม่ปลอดภัยต่อเส้นทาง และไม่สะดวกในการนำจักรยานมาใช้ เช่า-ยืม 

ชุมชนย่านคลองไผ่สิงโต กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยใช้เส้นทางจักรยาน คิดเป็นร้อยละ 
60.87 ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยส่วนใหญ่ให้ความเห็น ไม่รู้จักเส้นทาง 

ชุมชนย่านประดิษฐ์มนูธรรม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยใช้เส้นทางจักรยาน คิดเป็นร้อยละ 
72.73 ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยส่วนใหญ่ให้ความเห็น เส้นทางไกลจากบ้าน/ชุมชน  

 

รูปที่ 156 แสดงการใช้เส้นทางจักรยานเฉพาะด้วยวัตถุประสงค์อ่ืนหรือไม่ เปรียบเทียบจำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 3 พ้ืนที่ 
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ข้อมูลกลุ่มผู้ที่ไม่ใช้จักรยานในการเดินทาง ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเส้นทางจักรยานเฉพาะ
ของแต่ละพ้ืนที่ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ ทั้งผู้ใช้จักรยานและผู้ไม่ใช้จักรยาน ไม่เคยได้ใช้เส้ นทาง
จักรยานเฉพาะ เนื่องจากเส้นทางสาทรมีความเห็นด้านการเชื่อมโยงกับชุมชนและความปลอดภัย 
เส้นทางคลองไผ่สิงโต เป็นเส้นทางที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่รู้จัก และเส้นทางประดิษฐ์มนู
ธรรม เป็นเส้นทางที่ไกลจากบ้าน ชุมชน 

 

รูปที่ 157 แสดงสถิติสัดส่วนร้อยละของผู้ที่ไม่ใช้จักรยาน เคยใช้เส้นทางจักรยานด้วยวัตถุประสงค์อ่ืน
หรือไม่ในพ้ืนที่ศึกษา 3 พ้ืนที่ 

นอกจากนี้ ผู้ที่ที่เคยใช้เส้นทางจักรยานเฉพาะ ได้มีการใช้เส้นทางที่น่าสนใจ เช่น เส้นทาง
สาทร มีการใช้รถสกู๊ดเตอร์ Neuron (มีจุดเช่ายืมในละแวกนั้น) เส้นทางคลองไผ่สิงโต มีการใช้เพ่ือ
ออกกำลังกาย ถ่ายภาพ เดินเชื่อมสวนสาธารณะ และเส้นทางประดิษฐ์มนูธรรม มีการใช้เพ่ือการวิ่ง
ออกกำลังกาย 

ข้อมูลพฤติกรรมการใช้จักรยานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ใช้จักรยานส่วนใหญ่ใช้เพ่ือ
การออกกำลังกาย และพบการใช้จักรยานมากที่สุดที่ย่านประดิษฐ์มนูธรรม และระยะทางในการใช้
จักรยานส่วนใหญ่มากกว่า 2 กิโลเมตร ทั้ง 3 พ้ืนที่มีช่วงเวลาในการใช้จักรยานส่วนใหญ่ในเวลา 
15.01 น.-18.00 น. ผู้ที่ไม่ใช้จักรยานในการเดินทาง ส่วนใหญ่มีการเดินทางด้วยรถยนต์ แต่พ้ืนที่ที่มี
รถไฟฟ้าจะมีการกระจายตัวในการใช้รถสาธารณะในการเดินทางมากขึ้น และผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ไม่เคยใช้บริการเส้นทางจักรยานเฉพาะ โดยมีเหตุผลด้านความสะดวก และความปลอดภัยเป็น
อันดับต้น นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตในพื้นที่ย่านประดิษฐ์มนูธรรม ที่มีความแตกต่างจากย่านสาทรและ
ย่านคลองไผ่สิงโตในเรื่องระยะเวลาในการใช้เส้นทางจักรยาน และวิธีการเดินทางอ่ืน ๆ หากไม่ได้ใช้
จักรยานในการเดินทาง ดังตารางที่ 18 

 

35%

65%

สัดส่วนร้อยละของผู้ที่ไม่ใช้จักรยาน เคยใช้เส้นทางจักรยานด้วยวัตถุประสงค์อ่ืน
หรือไม่ในพื้นที่ศึกษา 3 พื้นที่

เคย

ไม่เคย
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ตารางท่ี 18 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้จักรยาน 
พฤติกรรมการใช้จักรยานในการเดินทาง ทางจักรยานสาทร ทางจักรยานคลอง

ไผ่สิงโต 
ทางจักรยาน

ประดิษฐ์มนูธรรม 
รวม 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ความถี่ในการใช้
จักรยาน 

1. 1 – 3 ครั้ง/สัปดาห์  3 6 3 6.12 9 18 15 10.07 

2. 4-5 ครั้ง/สัปดาห์  1 2 1 2.04 3 6 5 3.36 

3. วันหยุด  (เสาร์ -อาทิ ตย์ , 
นักขัตฤกษ์)  

3 6 3 6.12 14 28 20 13.42 

4. ทุกวัน  -  - - - - - - 

5. ไม่ใช้จักรยาน 43 86 42 85.71 24 48 109 73.15 

วัตถุประสงค์ที่ใช้
ในการเดินทาง  
 

1. ไป-กลับ สถานที่ทำงาน     1 2 1 0.67 

2. ไป-กลับ โรงเรียน 1 14.29 1 14.29   2 1.34 

3. ออกกำลังกาย 5 71.43 4 57.14 11 42.30 20 50.00 

4. ซ้ือของ 1 14.29 1 14.29 8 30.76 10 25.00 

5. ท่องเที่ยว/พักผ่อน - - - - 4 15.38 4 10.00 

6. เพื่อใช้บริการรถไฟฟ้า - - - - - - - - 

7. เพื่อใช้บริการรถประจำทาง - - - - - - - - 

8. อื่นๆ 1 14.29 1 14.29 1 3.85 3 7.50 

ระยะทางที่ใช้ใน
การเดินทางด้วย
จักรยาน 

1. น้อยกว่า 500 เมตร 2 28.57     2 5.00 

2. 501-800 เมตร   - - 1 14.29 8 30.77 9 22.50 

3. 1 - 2 กิโลเมตร      5 71.43   8 30.77 13 32.50 

4. มากกว่า 2 กิโลเมตร  2 28.57 5 71.43 9 34.62 16 40.00 

ช่วงเวลาที่ ใช้ใน
การใช้ เส้นทาง
จักรยาน 

1. 6.00 – 9.00 น. 1 14.29 1 14.29 8 30.77 10 25.00 

2. 9.01 – 12.00 น. - - - - 2 7.69 2 5.00 

3. 12.01 – 15.00 น. - - - - 1 3.85 1 2.50 

4. 15.01 – 18.00 น. 6 85.71 6 85.71 6 23.08 18 45.00 

5. หลังจาก 18.00 น. - - - - 8 30.77 8 20.00 

หากท่ าน ไม่ ใช้
จักรยานในการ
เดิ น ท า ง  ท่ า น
เดินทางด้วย  

1. รถจักรยานยนต์ 3 6.98 3 7.14 11 45.83 17.00 15.60 

2. รถยนต์  20 46.51 15 35.71 24 100.00 59.00 54.13 

3. รถประจำทาง 3 6.98 3 7.14 8 33.33 14.00 12.84 

4. BTS/MRT  22 53.49 21 50.00 1 4.17 44.00 40.37 

5. อื่น ๆ - - 1 2.38 1 4.17 2.00 1.83 

6. ไม่ระบุ - - - - 3 12.50 3.00 2.75 

ท่านไม่เคยใช้
เส้นทางจกัรยาน
เฉพาะหรอืเคยใช้
ด้วยวตัถุประสงค์
อื่น ๆ หรอืไม ่

1. เคย 19 38.00 18.00 39.13 12.00 27.27 49.00 35.00 

2. ไม่เคย 31 62.00 28.00 60.87 32.00 72.73 91.00 65.00 

ที่มา : จากการสำรวจแบบสอบถาม, 2563 
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5.3 ปัจจัยท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องต่อผู้ใช้จักรยานในการใช้เส้นทางจักรยาน 
เมื่อทำการสอบถามผู้ที่ใช้จักรยานในแต่ละเส้นทางของทั้ง 3 ย่าน ว่ามีปัจจัยใดที่มีส่วน

เกี่ยวข้องต่อการใช้จักรยานในปัจจุบัน โดยจากการศึกษา พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.42– 3.62 โดยมีปัจจัยที่
มีส่วนเกี่ยวข้องต่อผู้ใช้จักรยาน ดังนี้ 

พ้ืนที่ย่านสาทร ที่ให้ความสำคัญความปลอดภัย (3.19%) ในเรื่องของแสงสว่างของเส้นทาง 
เป็นอันดับแรก และรองลงมาด้านความสะดวกสบาย (2.55%) ในเรื่องระยะในการเดินทางที่ต้องการ
ระยะทางที่สั้น สอดคล้องกับพ้ืนที่ในย่านเป็นพ้ืนที่เชิงพาณิชยกรรมและเป็นย่านออฟฟิศที่ต้องการ
การเดินทางที่รวดเร็ว และไม่ใช้เวลานานในการเดินทาง และด้านความชัดเจนและความต่อเนื่องของ
โครงข่ายเส้นทาง (2.86%) ในเรื่องความต่อเนื่องของเส้นทาง และบรรยากาศ (2.63%) ในเรื่อง
มุมมองทางสายตา ตามลำดับ 

พ้ืนที่ย่านคลองไผ่สิงโต ที่ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย (3.25%) ในเรื่องการใช้เส้นทาง
เฉพาะของจักรยานเป็นอันดับแรก เมื่อวิเคราะห์จากย่านที่มีชุมชนและโรงเรียน ความต้องการด้าน
การมีทางเฉพาะจักรยานสำหรับคนในชุมชน รองลงมาคือด้านความชัดเจนของโครงข่ายจักรยาน 
(2.88%) ในเรื่องป้ายบอกทางและสัญญาณไฟจราจร และการมีเส้นแบ่งทางเฉพาะของทางจักรยานที่
ชัดเจน ด้านบรรยากาศ 2.83%) ในเรื่องมลพิษทางอากาศ และด้านความสะดวกสบาย (2.94%)  
ในเรื่องปริมาณรถยนต์บนเส้นทาง ตามลำดับ ความต้องการต่อการใช้เส้นทางจักรยานนั้นสอดคล้อง 
กับการใช้เส้นทางเฉพาะของจักรยานของชุมชนที่เป็นเส้นทางหลักในการเชื่อมต่อจากชุมชนไปยังพ้ืนที่อ่ืน 
และมีความชัดเจนของเส้นทางจักรยาน  

พ้ืนที่ย่านประดิษฐ์มนูธรรม ให้ความสำคัญด้านความชัดเจนและความต่อเนื่องของโครงข่าย 
(3.35%)  ในเรื่องความต่อเนื่องของเส้นทาง เป็นอันดับแรก สอดคล้องกับความต้องการความต่อเนื่อง
ของโครงข่ายซึ่งมีเส้นทางจักรยานเฉพาะเดิม รองลงมาคือด้านความปลอดภัย  (3.26%) ในเรื่อง
มิจฉาชีพและอาชญากรรมในพ้ืนที่ ด้านบรรยากาศ  (3.12%) ในเรื่องความสะอาดของเส้นทาง
จักรยาน และด้านความสะดวกสบาย (3.09%) ในเรื่องปริมาณรถยนต์บนเส้นทาง สอดคล้องกับ
เส้นทางจักรยานในย่านที่มีเส้นทางโครงข่ายจักรยานปัจจุบันยังขาดความเชื่อมโยงไปยังย่านที่พัก
อาศัย และเส้นทางในย่านชุมชนมีปริมาณรถจำนวนมากในเส้นทางที่ยังขาดทางจักรยานอยู่  ดังตาราง
ที่ 19 
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ตารางท่ี 19 แสดงปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการใช้เส้นทางจักรยานของผู้ใช้จักรยานเปรียบเทียบทั้ง  

3 พื้นที ่ 

ความสะดวกสบาย บรรยากาศ 

  
ความปลอดภัย ความชัดเจนและความต่อเนื่องของโครงข่าย 

  
 

 

ค่าเฉลี่ยโดยรวมกลุ่มตัวอย่าง พ้ืนที่สาทรและพ้ืนที่คลองไผ่สิงโตให้ความสำคัญในด้านความ
ปลอดภัยมากที่สุด และพ้ืนที่ประดิษฐ์มนูธรรมให้ความสำคัญด้านความชัดเจนและความต่อเนื่องของ
โครงข่ายมากที่สุด โดยภาพรวมค่าเฉลี่ย ด้านความปลอดภัย (3.23%) เป็นคุณลักษณะที่กลุ่มตัวอย่าง

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4

1 ความกว้างของ
เส้นทาง

2 ระดับพ้ืนผิว 
ความชัน ของ…

3 มุมเลี้ยว มุม
โค้ง ของเส้นทาง

4 ความหนาแน่น
ของคนในพ้ืนที่

5 ปริมาณรถยนต์
บนเส้นทาง

6 จุดจอด
จักรยาน

7 เส้นทาง
จักรยานมีที่บัง…

8 สิ่งกีดขวางบน
เส้นทางจักรยาน

9 ระยะทางที่ใช้
ในการเดินทาง…

10 จุดบริการ
สาธารณะ …

สาทร คลองไผ่สิงโต ประดิษฐ์มนูธรรม

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4

1 ร่มเงาบน
เส้นทาง…

2 มุมอับทาง
สายตา

3 ที่ก าบังบน
เส้นทาง…

4 เสียงรบกวน
บนเส้นทาง…

5 ความสะอาด
ของเส้นทาง…

6 มลพิษทาง
อากาศ

สาทร คลองไผ่สิงโต ประดิษฐ์มนูธรรม

2.5
2.7
2.9
3.1
3.3
3.5
3.7

1 การใชเ้สน้ทาง
เฉพาะของจกัรยาน

2 มิจฉาชีพและ
อาชญากรรมใน

พืน้ท่ี

3 สิ่งกีดขวางบน
เสน้ทางจกัรยาน

4 ความเร็วของ
การจราจรใน

เสน้ทาง

5 แสงสว่างของ
เสน้ทาง

สาทร คลองไผ่สงิโต ประดิษฐ์มนธูรรม

2.5
2.7
2.9
3.1
3.3
3.5

1 ปา้ยบอก
เสน้ทาง และ 

สญัญาณไฟจราจร

2 มีการแบง่
เสน้ทางเฉพาะของ

จกัรยานชดัเจน

3 มีการใชเ้สน้ทาง
แบง่จากเขตทาง

เทา้

4 ระดบัของพืน้ผิว
การจราจร

5 ความต่อเน่ือง
ของเสน้ทาง

สาทร คลองไผ่สงิโต ประดิษฐ์มนธูรรม
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ทั้งหมดให้ความสำคัญมากที่สุด และรองลงมาคือ ความชัดเจนและต่อเนื่องของโครงข่าย (3.03%) 
ความสะดวกสบาย (2.87%) และด้านบรรยากาศ (2.86%) ตามลำดับ ตามท่ีแสดงในตารางที่ 20 

ตารางท่ี 20 ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการใช้เส้นทางจักรยานของผู้ใช้จักรยาน 
1. ความสะดวกสบาย 

ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการ
ใช้เส้นทางจักรยาน 

ทางจักรยาน
สาทร 

ทางจักรยาน
คลองไผ่สิงโต 

ทางจักรยาน
ประดิษฐ์มนธูรรม 

รวม 

x ̄ S.D. x ̄ S.D. x ̄ S.D. x ̄ S.D. RANK 

1.1 ความกว้างของเส้นทาง 2.57 0.53 3.14 0.89 3.62 0.79 3.11 0.74 2 

1.2 ระดับพื้ น ผิ ว  ความชัน  ของ
เส้นทางจักรยาน 

2.42 0.53 3 0.81 3.29 0.99 2.90 0.78 5 

1.3 มุมเลี้ยว มุมโค้ง ของเส้นทาง 2.57 0.53 3 0.81 2.96 1.15 2.84 0.83 7 

1.4 ความหนาแน่นของคนในพื้นที่ 2.57 0.53 3 0.81 3.11 1.05 2.89 0.80 6 

1.5 ปริมาณรถยนต์บนเส้นทาง 2.42 0.53 3.42 0.78 3.66 0.73 3.17 0.68 1 

1.6 จุดจอดจักรยาน 2.42 0.97 3 1 2.74 1.05 2.72 1.01 9 

1.7 เส้นทางจักรยานมีที่บังแดด บัง
ฝน 

2.42 0.78 2.71 1.25 2.81 1.03 2.65 1.02 8 

1.8 สิ่งกีดขวางบนเส้นทางจักรยาน 2.71 0.75 2.85 0.89 3.29 0.82 2.95 0.82 4 

1.9 ระยะทางที่ใช้ในการเดินทาง
ด้วยจักรยาน 

3 1 2.85 0.89 3.11 0.97 2.99 0.95 3 

1.10 จุดบริการสาธารณะ (ห้องน้ำ
,น้ำดื่ม,ฯลฯ) 

2.42 0.78 2.57 1.39 2.37 1.18 2.45 1.12 10 

(เฉลี่ย) 2.55 0.69 2.95 0.95 3.10 0.98 2.87 0.87   

ที่มา : จากการสำรวจแบบสอบถาม, 2563 

2. บรรยากาศ 

ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการใช้
เส้นทางจักรยาน 

ทางจักรยาน
สาทร 

ทางจักรยาน
คลองไผ่สิงโต 

ทางจักรยาน
ประดิษฐ์มนู

ธรรม 

รวม 

x ̄ S.D. x ̄ S.D. x ̄ S.D. x ̄ S.D. RANK 
2.1 ร่มเงาบนเส้นทางจักรยาน 

2.42 0.53 2.71 1.11 
3.365

9 
0.93 2.83 0.86 4 

2.2 มุมอับทางสายตา 3.28 0.75 2.45 0.93 3.097 0.78 2.94 0.82 2 

2.3 ที่กำบังบนเส้นทางจักรยาน 2.42 0.53 2.71 1.11 2.9 0.83 2.68 0.82 6 

2.4 เสียงรบกวนบนเส้นทางจักรยาน 2.42 0.53 2.71 1.11 3 0.96 2.71 0.87 5 

2.5 ความสะอาดของเส้นทางจักรยาน 2.71 0.75 3 0.81 3.63 0.95 3.11 0.84 3 

2.6 มลพิษทางอากาศ 2.57 0.53 3.42 0.78 2.73 0.68 2.91 0.66 1 

(เฉลี่ย) 2.64 0.60 2.83 0.98 3.12 0.86 2.86 0.81   

ที่มา : จากการสำรวจแบบสอบถาม, 2563 
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3. ความปลอดภัย 

ปัจจัยที่มีส่ วน เกี่ยวข้องต่อการใช้
เส้นทางจักรยาน 

ทางจักรยาน
สาทร 

ทางจักรยาน
คลองไผ่สิงโต 

ทางจักรยาน
ประดิษฐ์มนู

ธรรม 

รวม 

x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. RANK 
3.1 การใช้เส้นทางเฉพาะของจักรยาน 3.28 0.75 3.57 0.53 3.37 0.83 3.41 0.70 1 
3.2 มิจฉาชีพและอาชญากรรมใน
พ้ืนที่ 

3.28 0.48 2.85 1.21 3.4 1.04 3.18 0.91 3 

3.3 สิ่งกีดขวางบนเส้นทางจักรยาน 3 0.57 3.42 0.78 3.11 0.89 3.18 0.75 3 

3.4 ความเร็วของการจราจรในเส้นทาง 3 0.57 3.14 0.89 3.25 0.85 3.13 0.77 4 

3.5 แสงสว่างของเส้นทาง 3.42 0.78 3.28 0.75 3.18 0.83 3.29 0.79 2 

(เฉลี่ย) 3.20 0.63 3.25 0.83 3.26 0.89 3.24 0.78   

ที่มา : จากการสำรวจแบบสอบถาม, 2563 

4. ความชัดเจนและความต่อเนื่องของโครงข่าย 

ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการใช้เส้นทาง
จักรยาน 

ทางจักรยาน
สาทร 

ทางจักรยาน
คลองไผ่สิงโต 

ทางจักรยาน
ประดิษฐ์มนู

ธรรม 

รวม 

x ̄ S.D. x ̄ S.D. x ̄ S.D. x ̄ S.D. RANK 

4.1 ป้ายบอกเส้นทาง และ สัญญาณไฟจราจร 2.85 0.69 3 1 3.14 0.9 3.00 0.86 2 

4.2 มีการแบ่งเส้นทางเฉพาะของจักรยาน
ชัดเจน 

2.89 0.7 3 1.15 3.44 0.69 3.11 0.85 1 

4.3 มีการใช้เส้นทางแบ่งจากเขตทางเท้า 2.85 0.69 2.71 1.11 3.33 0.83 2.96 0.88 4 

4.4 ระดับของพื้นผิวการจราจร 2.71 0.75 2.85 1.21 3.37 0.88 2.98 0.95 3 

4.5 ความต่อเนื่องของเส้นทาง 3 0.57 2.85 1.21 3.48 1.15 3.11 0.98 1 

(เฉลี่ย) 2.86 0.68 2.88 1.14 3.35 0.89 3.03 0.90   

ที่มา : จากการสำรวจแบบสอบถาม, 2563 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการใช้เส้นทาง
จักรยานของผู้ใช้จักรยาน พบว่า ผู้ใช้จักรยานมีความคิดเห็นในเรื่อง การใช้เส้นทางเฉพาะของ
จักรยาน (เฉลี่ย 3.41) เป็นอันดับแรก ว่าจะเป็นส่วนช่วยให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น รองลงมาเป็น  
เรื่องแสงสว่างของเส้นทาง (เฉลี่ย 3.29) ส่วนปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ใช้เส้นทางจักรยานน้อยที่สุด
คือ ความคิดเห็นในเรื่องของจุดบริการสาธารณะ (ห้องน้ำ,น้ำดื่ม,ฯลฯ)  (เฉลี่ย 2.45) 
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จากการสำรวจพฤติกรรมจากแบบสอบถามพ้ืนที่เส้นทางจักรยาน โดยใช้ปัจจัยทางกายภาพ 4 ด้าน 
ได้แก่ ความสะดวกสบาย บรรยากาศ ความปลอดภัย และความชัดเจนต่อเนื่องของโครงข่ายจักรยาน 
ทำให้พบว่า ความต้องการและปัจจัยที่ให้ความสำคัญสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานของพ้ืนที่ เมื่อ
เปรียบเทียบทั้ง 3 พ้ืนที่ พบว่า มีกลุ่มลำดับเปรียบเทียบระหว่าง 3 พ้ืนที่ใน 4 ด้าน ได้ 6 กลุ่มลำดับ คือ  
ตารางท่ี 21 แสดงกลุ่มลำดับเปรียบเทียบตามค่าปัจจัย 

 กลุ่ม 1 ลำดับน้อยไปมากจากพ้ืนที่ย่านสาทร ย่านคลองไผ่สิงโต และย่านประดิษฐ์มนูธรรม 
 กลุ่ม 2 ลำดับน้อยไปมากจากพ้ืนที่ย่านสาทร ย่านประดิษฐ์มนูธรรม และย่านคลองไผ่สิงโต 
 กลุ่ม 3 ลำดับน้อยไปมากจากพ้ืนที่ย่านคลองไผ่สิงโต ย่านสาทร และย่านประดิษฐ์มนูธรรม 
 กลุ่ม 4 ลำดับน้อยไปมากจากพ้ืนที่ย่านคลองไผ่สิงโต ย่านประดิษฐ์มนูธรรม และย่านสาทร 
 กลุ่ม 5 ลำดับน้อยไปมากจากพ้ืนที่ย่านประดิษฐ์มนูธรรม ย่านสาทร และย่านคลองไผ่สิงโต   
 กลุ่ม 6 ลำดับน้อยไปมากจากพ้ืนที่ย่านประดิษฐ์มนูธรรม ย่านคลองไผ่สิงโต และย่านสาทร 

 
5.3.1 ด้านความสะดวกสบาย พบว่า ทางจักรยานสาทรมีปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องถึงระดับ

ความพึงพอใจมากท่ีสุดในด้านระยะทางที่ใช้ในการเดินทางด้วยจักรยานเฉลี่ยที่ 3.00 และน้อยที่สุดใน
ด้านระดับพ้ืนผิว ความชัน ของเส้นทางจักรยาน ปริมาณรถยนต์บนเส้นทาง เส้นทางจักรยานมีที่บัง
แดด บังฝน และจุดบริการสาธารณะเฉลี่ยที่ 2.42 ทางจักรยานคลองไผ่สิงโตมีปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ถึงระดับความพึงพอใจมากที่สุดในด้านปริมาณรถยนต์บนเส้นทางเฉลี่ยที่ 3.14 และน้อยที่สุดในด้าน
จุดบริการสาธารณะเฉลี่ยที่ 2.57 ทางจักรยานประดิษฐ์มนูธรรมมีปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องถึงระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุดในด้านความกว้างของเส้นทาง เฉลี่ยที่ 3.62 และน้อยที่สุดในด้านจุดบริการ
สาธารณะ เฉลี่ยที่ 2.37 นอกจากนี้ จากการสังเกตข้อมูลเปรียบเทียบทั้ง 3 พ้ืนที่ ตามปัจจัยด้านความ
สะดวกสบายของพ้ืนที่ โดยแบ่งเป็นกลุ่ม อ้างอิงจากตารางที่ 21 ดังนี้ (รูปที่ 158) 

กลุ่มที่ 1 มีการลำดับน้อยไปมากจากพ้ืนที่ย่านสาทร ย่านคลองไผ่สิงโต และย่านประดิษฐ์มนู
ธรรม ตามลำดับ เมื่อเรียงความสำคัญตามค่าคะแนนแล้วนั้นจะเป็นตามลำดับ ได้แก่ 1. ปริมาณ
รถยนต์บนเส้นทาง (เฉลี่ยที่ 3.17) 2. ความกว้างของเส้นทาง (เฉลี่ยที ่3.11) 3. สิ่งกีดขวางบนเส้นทาง
จักรยาน (เฉลี่ยที่ 2.95) 4. ความหนาแน่นของคนในพ้ืนที่ (เฉลี่ยที่ 2.89) 5. ระดับพ้ืนผิว ความชัน 
ของเส้นทางจักรยาน (เฉลี่ยที่ 2.90%)  6. เส้นทางจักรยานมีที่บังแดดบังฝน (เฉลี่ยที่ 2.65) 

กลุ่มที่ 2 มีการลำดับน้อยไปมากจากพ้ืนที่ย่านสาทร ย่านประดิษฐ์มนูธรรม และย่านคลองไผ่
สิงโตตามลำดับ เมื่อเรียงความสำคัญตามค่าคะแนนแล้วนั้นจะเป็นตามลำดับ ได้แก่ 1. มุมเลี้ยว มุม
โค้งของเส้นทาง (เฉลี่ยที่ 2.84)  2. จุดจอดจักรยาน (เฉลี่ยที่ 2.72) 

กลุ่มที่ 3 มีการลำดับน้อยไปมากจากพ้ืนที่ย่านประดิษฐ์มนูธรรม พ้ืนที่ย่านสาทรและย่าน
คลองไผ่สิงโตตามลำดับ ได้แก่ เรื่อง จุดบริการห้องน้ำสาธารณะ (เฉลี่ยที่ 2.45) 

กลุ่มที่ 5  มีการลำดับน้อยไปมากจากพ้ืนที่ย่านประดิษฐ์มนูธรรม ย่านสาทร และย่านคลอง
ไผ่สิงโต ตามลำดับ ได้แก่ เรื่อง ระยะทางที่ใช้ในการเดินทางด้วยจักรยาน (เฉลี่ยที่ 2.99) และค่าเฉลี่ย
รวมทั้งหมดด้านความสะดวกสบายเท่ากับ 2.87 

1 

2 

3 

4 

5 
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รูปที่ 158 แสดงปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อผู้ใช้จักรยานในการใช้เส้นทางจักรยาน ด้านความ
สะดวกสบายเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างท้ัง 3 พ้ืนที่ 

5.3.2 บรรยากาศ พบว่า ทางจักรยานสาทรมีปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องถึงระดับความพึงพอใจ
มากที่สุดในด้านมุมอับทางสายตาเฉลี่ยที่ 3.28 และน้อยที่สุดในด้านร่มเงาบนเส้นทางจักรยาน ที่กำบัง
บนเส้นทางจักรยาน และเสียงรบกวนบนเส้นทางจักรยาน เฉลี่ยที่ 2.42 ทางจักรยานคลองไผ่สิงโตมี
ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องถึงระดับความพึงพอใจมากที่สุดในด้านมลพิษทางอากาศ เฉลี่ยที่ 3 .42 และ
น้อยที่สุดในด้านมุมอับสายตา เฉลี่ยที่ 2.45 ทางจักรยานประดิษฐ์มนูธรรมมีปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องถึง
ระดับความพึงพอใจมากที่สุดในด้านร่มเงาบนเส้นทางจักรยาน  เฉลี่ยที่ 3.55 และน้อยที่สุดในด้าน
เสียงรบกวนบนเส้นทางจักรยาน เฉลี่ยที่ 3.00 นอกจากนี้ จากการสังเกตข้อมูลเปรียบเทียบทั้ง  
3 พ้ืนที่ ตามปัจจัยด้านบรรยากาศของพ้ืนที่ โดยแบ่งเป็นกลุ่มอ้างอิงจากตารางที่ 21 ดังนี้ (รูปที่ 159) 

กลุ่มที่ 1 มีการลำดับน้อยไปมากจากพ้ืนที่ย่านสาทร ย่านคลองไผ่สิงโต และย่านประดิษฐ์มนู
ธรรม ตามลำดับ เมื่อเรียงความสำคัญตามค่าคะแนนแล้วนั้นจะเป็นตามลำดับ ได้แก่ 1. ความสะอาด
ของเส้นทางจักรยาน (เฉลี่ยที่ 3.17) 2. ร่มเงาบนเส้นทางจักรยาน (เฉลี่ยที่ 2.83) 3. เสียงรบกวนบน
เส้นทางจักรยาน (เฉลี่ยที่ 2.71)  4. ที่กำบังบนเส้นทางจักรยาน (เฉลี่ยที่ 2.68)  

กลุ่มที่ 2 มีการลำดับน้อยไปมากจากพ้ืนที่ย่านสาทร ย่านประดิษฐ์มนูธรรม และย่านคลองไผ่
สิงโตตามลำดับ เมื่อเรียงความสำคัญตามค่าคะแนนแล้วนั้นจะเป็นตามลำดับ ได้แก่ เรื่องมลพิษ 
ทางอากาศ (เฉลี่ยที่ 2.91)   
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กลุ่มที่ 4  มีการลำดับน้อยไปมากจากพ้ืนที่ย่านคลองไผ่สิงโต ย่านประดิษฐ์มนูธรรม และย่าน
สาทร ตามลำดับ ได้แก่ เรื่องมุมอับทางสายตา (เฉลี่ยที่ 2.94) และค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดด้านบรรยากาศ
เท่ากับ 2.86 

 

รูปที่ 159 แสดงปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อผู้ใช้จักรยานในการใช้เส้นทางจักรยาน ด้านบรรยากาศ 
เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 พ้ืนที่ 

5.3.3 ความปลอดภัย พบว่า ทางจักรยานสาทรมีปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องถึงระดับความพึง
พอใจมากที่สุดในด้านแสงสว่างของเส้นทาง เฉลี่ยที่ 3.42 และน้อยที่สุดในด้านสิ่งกีดขวางบนเส้นทาง
จักรยานและความเร็วของการจราจรในเส้นทาง เฉลี่ยที่ 3.00 ทางจักรยานคลองไผ่สิงโตมีปัจจัยที่ มี
ส่วนเกี่ยวข้องถึงระดับความพึงพอใจมากที่สุดในด้านการใช้เส้นทางเฉพาะของจักรยาน เฉลี่ยที่ 0.53 
และน้อยที่สุดในด้านมิจฉาชีพและอาชญากรรมในพ้ืนที่ เฉลี่ยที่ 2.85 ทางจักรยานประดิษฐ์มนูธรรมมี
ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องถึงระดับความพึงพอใจมากที่สุดในด้านมิจฉาชีพและอาชญากรรมในพ้ืนที่  
เฉลี่ยที่ 3.40 และน้อยที่สุดในด้านสิ่งกีดขวางบนเส้นทางจักรยาน เฉลี่ยที่ 3.11 นอกจากนี้ จากการ
สังเกตข้อมูลเปรียบเทียบทั้ง 3 พ้ืนที่ ตามปัจจัยด้านความปลอดภัยของพ้ืนที่ โดยแบ่งเป็นกลุ่มอ้างอิง
จากตารางที่ 21 ดังนี้ (รูปที่ 160) 

กลุ่มที่ 1 มีการลำดับน้อยไปมากจากพ้ืนที่ย่านสาทร ย่านคลองไผ่สิงโต และย่านประดิษฐ์มนู
ธรรม ตามลำดับ เมื่อเรียงความสำคัญตามค่าคะแนนแล้วนั้นจะเป็นตามลำดับ ได้แก่ เรื่อง ความเร็ว
ของการจราจรในเส้นทาง (เฉลี่ยที่ 3.13)  

กลุ่มที่ 2 มีการลำดับน้อยไปมากจากพ้ืนที่ย่านสาทร ย่านประดิษฐ์มนูธรรม และย่านคลองไผ่
สิงโตตามลำดับ เมื่อเรียงความสำคัญตามค่าคะแนนแล้วนั้นจะเป็นตามลำดับ ได้แก่ 1. การใช้เส้นทาง
เฉพาะของจักรยาน (เฉลี่ยที่ 3.41)  2. สิ่งกีดขวางบนเส้นทางจักรยาน(เฉลี่ยที่ 3.18) 
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สาทร คลองไผ่สิงโต ประดิษฐ์มนูธรรม เฉลี่ย

1 2 4 1 1 
1 



  182 

กลุ่มที่ 3 มีการลำดับน้อยไปมากจากพ้ืนที่ย่านคลองไผ่สิงโต ย่านสาทร และย่านประดิษฐ์มนู
ธรรมตามลำดับ ได้แก่ เรื่อง มิจฉาชีพและอาชญากรรมในพื้นที่ (เฉลี่ยที ่3.18) 

กลุ่มที่ 6  มีการลำดับน้อยไปมากจากพ้ืนที่ย่านประดิษฐ์มนูธรรม ย่านคลองไผ่สิงโต และย่า
สาทร ตามลำดับ ได้แก่ เรื่อง แสงสว่างของเส้นทาง (เฉลี่ยที่ 3.29) และค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดด้านความ
ปลอดภัยเท่ากับ 3.24 

 

รูปที่ 160 แสดงปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อผู้ใช้จักรยานในการใช้เส้นทางจักรยาน ด้านความปลอดภัย 
เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 พ้ืนที่ 

5.3.4 ความชัดเจนและความต่อเนื่องของโครงข่าย พบว่า ทางจักรยานสาทรมีปัจจัยที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องถึงระดับความพึงพอใจมากที่สุดในด้านความต่อเนื่องของเส้นทาง  เฉลี่ยที่ 3.00 และ
น้อยที่สุดในด้านป้ายบอกเส้นทาง และ สัญญาณไฟจราจร มีการใช้เส้นทางแบ่งจากเขตทางเท้า เฉลี่ย
ที่ 2.85 ทางจักรยานคลองไผ่สิงโตมีปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องถึงระดับความพึงพอใจมากที่สุดในด้าน
ป้ายบอกเส้นทาง และสัญญาณไฟจราจร และมีการแบ่งเส้นทางเฉพาะของจักรยานชัดเจน  เฉลี่ยที่ 
3.00 และน้อยที่สุดในด้านระดับของพ้ืนผิวการจราจรและความต่อเนื่องของเส้นทาง  เฉลี่ยที่ 2.85 
ทางจักรยานประดิษฐ์มนูธรรมมีปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องถึงระดับความพึงพอใจมากที่สุดในด้านความ
ต่อเนื่องของเส้นทาง เฉลี่ยที่ 3.48 และน้อยที่สุดในด้านป้ายบอกเส้นทาง และ สัญญาณไฟจราจร เฉลี่ยที่ 
3.14 นอกจากนี้ จากการสังเกตข้อมูลเปรียบเทียบทั้ง 3 พ้ืนที่ ตามปัจจัยด้านความต่อเนื่องของ
โครงข่ายของพ้ืนที่ โดยแบ่งเป็นกลุ่มอ้างอิงจากตารางที่ 21 ดังนี้ (รูปที ่161) 

กลุ่มที่ 1 มีการลำดับน้อยไปมากจากพ้ืนที่ย่านสาทร ย่านคลองไผ่สิงโต และย่านประดิษฐ์มนู
ธรรม ตามลำดับ  เมื่ อ เรียงความสำคัญ ตามค่ าคะแนนแล้ วนั้ นจะเป็ นตามลำดับ  ได้ แก่   
1. มีการแบ่งเส้นทางเฉพาะของจักรยานชัดเจน (เฉลี่ยที่ 3.11) 2. ป้ายบอกเส้นทาง และสัญญาณไฟ
จราจร (เฉลี่ยที่ 3.00) 3. ระดับของพ้ืนผิวการจราจร (เฉลี่ยที่ 2.98) 
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สาทร คลองไผ่สิงโต ประดิษฐ์มนูธรรม เฉลี่ย
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กลุ่มท่ี 3  มีการลำดับน้อยไปมากจากพ้ืนที่ย่านคลองไผ่สิงโต ย่านสาทร และย่านประดิษฐ์มนู
ธรรมตามลำดับ ได้แก่ 1. ความต่อเนื่องของเส้นทาง (เฉลี่ยที่ 3.11) 2. มีการใช้เส้นทางแบ่งจากเขต
ทางเท้า (เฉลี่ยที่ 2.96) และค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดด้านความต่อเนื่องของโครงข่ายเท่ากับ 3.03 

 

รูปที่ 161 แสดงปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อผู้ใช้จักรยานในการใช้เส้นทางจักรยาน  
ด้านความชัดเจนและความต่อเนื่องของโครงข่าย เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 พ้ืนที่ 

และเม่ือนำผลปัจจัยมาคิดเป็นค่าเฉลี่ยรวม พบว่า ผู้คนให้ความคิดเห็นลำดับความสำคัญใน
ลักษณะลำดับของพ้ืนที่กลุ่มที่ 1 มีการลำดับน้อยไปมากจากพ้ืนที่ย่านสาทร ย่านคลองไผ่สิงโต  
และย่านประดิษฐ์มนูธรรม  (รูปที่ 162)  

 

รูปที่ 162 แสดงปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการใช้เส้นทางจักรยานของผู้ใช้จักรยานเปรียบเทียบทั้ง 3 พ้ืนที ่
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สาทร คลองไผ่สิงโต ประดิษฐ์มนูธรรม เฉลี่ย
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ด้านความปลอดภัย (3.24%) มากที่สุด โดยความคิดเห็นส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับ
ความเร็วของการจราจรในเส้นทาง ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่จักรยาน 
รองลงมาในเรื่องมิจฉาชีพและอาชญากรรมในพ้ืนที่  

ด้านความชัดเจนและความต่อเนื่องของโครงข่าย (3.19%) โดยความคิดเห็นส่วนใหญ่
ให้ความสำคัญกับความต่อเนื่องของเส้นทาง รองลงมาคือการแบ่งเส้นทางเฉพาะของจักรยานที่ชัดเจน 
ซึ่งผู้ที่ใช้จักรยานให้ความเห็นว่าเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เพ่ิมความมั่นใจต่อเส้นทาง และผู้ใช้งานที่ยังไม่
ชำนาญสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น 

ด้านบรรยากาศ (3.12%) โดยความคิดเห็นส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับมลพิษทาง
อากาศ รองลงมาคือด้านมุมอับทางสายตาและความสะอาดของเส้นทางจักรยาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วย
ให้ผู้ใช้ทางจักรยานมีวิสัยทัศน์ในการขับขี่ท่ีดี รวมถึงถนนที่สะอาดก็ช่วยลดสิ่งกีดขวางในการขับขี่และ
มีความสวยงามของเส้นทาง ชวนให้น่าปั่นจักรยานมากข้ึน 

ด้านความสะดวกสบาย (3.00%) โดยความคิดเห็นส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับปริมาณ
รถยนต์บนเส้นทาง รองลงมาคือเรื่องความกว้างของเส้นทาง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ผู้ใช้ทางจักรยานมี
พ้ืนที่ในการปั่นจักรยานและเพ่ิมความสะดวกสบายจากการขับข่ีบนถนนที่มีการจราจรคับค่ัง 

และเมื่อนำปัจจัยทางกายภาพ 4 ด้าน ได้แก่ ความสะดวกสบาย บรรยากาศ ความ
ปลอดภัย และความชัดเจนต่อเนื่องของโครงข่ายจักรยาน  มาสรุปข้อมูลจากการจัดตารางที่ 21  
ทำให้พบว่า ความต้องการและปัจจัยที่ให้ความสำคัญสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานของพ้ืนที่ เมื่อ
เปรียบเทียบทั้ง 3 พ้ืนที่ พบว่า มีกลุ่มลำดับเปรียบเทียบระหว่าง 3 พ้ืนที่ใน 4 ด้าน ได้ 6 กลุ่มลำดับ 

กลุ่มท่ี 1  มีการลำดับน้อยไปมากจากพ้ืนที่ย่านสาทร ย่านคลองไผ่สิงโต และย่านประดิษฐ์
มนูธรรม ตามลำดับ  

กลุ่มท่ี 2  มีการลำดับน้อยไปมากจากพ้ืนที่ย่านสาทร ย่านประดิษฐ์มนูธรรม และย่านคลอง
ไผ่สิงโตตามลำดับ  

กลุ่มท่ี 3  มีการลำดับน้อยไปมากจากพ้ืนที่ย่านคลองไผ่สิงโต ย่านสาทร และย่านประดิษฐ์
มนูธรรมตามลำดับ  
 กลุ่มท่ี 4  มีการลำดับน้อยไปมากจากพ้ืนที่ย่านคลองไผ่สิงโต ย่ านประดิษฐ์มนูธรรม  
และย่านสาทรตามลำดับ 

กลุ่มท่ี 5 มีการลำดับน้อยไปมากจากพ้ืนที่ย่านประดิษฐ์มนูธรรม ย่านสาทร และย่าน 
คลองไผ่สิงโต ตามลำดับ 

กลุ่มท่ี 6   มีการลำดับน้อยไปมากจากพ้ืนที่ย่านประดิษฐ์มนูธรรม ย่านคลองไผ่สิงโต  
และย่านสาทร ตามลำดับ  
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ตารางท่ี 22 สรุปกลุ่มลำดับเปรียบเทียบตามค่าปัจจัย 

 

1 2 3 4 5 6 

คว
าม

สะ
ดว

กส
บา

ย  

1.1 ความกว้างของเส้นทาง ✓      

1.2 ระดับพื้นผิว ความชัน ของเสน้ทางจักรยาน ✓      
1.3 มุมเลี้ยว มมุโค้ง ของเส้นทาง  ✓     
1.4 ความหนาแน่นของคนในพ้ืนท่ี ✓      
1.5 ปริมาณรถยนต์บนเส้นทาง ✓      
1.6 จุดจอดจักรยาน  ✓     
1.7 เส้นทางจักรยานมีที่บังแดด บังฝน ✓      
1.8 สิ่งกีดขวางบนเส้นทางจักรยาน ✓      
1.9 ระยะทางที่ใช้ในการเดินทางดว้ยจักรยาน   ✓    
1.10 จุดบริการสาธารณะ (ห้องน้ำ,น้ำดื่ม,ฯลฯ)     ✓  

บร
รย

าก
าศ

 

2.1 ร่มเงาบนเส้นทางจักรยาน ✓      
2.2 มุมอับทางสายตา    ✓   
2.3 ที่กำบังบนเส้นทางจักรยาน ✓      
2.4 เสียงรบกวนบนเส้นทางจักรยาน ✓      
2.5 ความสะอาดของเส้นทางจักรยาน ✓      
2.6 มลพิษทางอากาศ  ✓     

คว
าม

ปล
อด

ภัย
 3.1 การใช้เส้นทางเฉพาะของจักรยาน  ✓     

3.2 มิจฉาชีพและอาชญากรรมในพื้นที่   ✓    
3.3 สิ่งกีดขวางบนเส้นทางจักรยาน  ✓     
3.4 ความเร็วของการจราจรในเสน้ทาง ✓      
3.5 แสงสว่างของเส้นทาง      ✓ 

คว
าม

ชัด
เจ

แล
ะ

ต่อ
เนื่

อง
ขอ

งโค
รง

ข่า
ย 4.1 ป้ายบอกเส้นทาง และ สญัญาณไฟจราจร ✓      

4.2 มีการแบ่งเส้นทางเฉพาะของจักรยานชัดเจน ✓      
4.3 มีการใช้เส้นทางแบ่งจากเขตทางเท้า   ✓    
4.4 ระดับของพื้นผิวการจราจร ✓      
4.5 ความต่อเนื่องของเส้นทาง    ✓   

ที่มา : จากการสำรวจแบบสอบถาม, 2563 

จากตารางสรุปลำดับความคิดเห็นจากน้อยไปมากแบบกลุ่มจะเห็นได้ว่า มีลักษณะลำดับใน
รูปแบบกลุ่มที่ 1 คือ ลำดับน้อยไปมากจากพ้ืนที่ย่านสาทร ย่านคลองไผ่สิงโต และย่านประดิษฐ์  
มนูธรรมมากที่สุดในทุกปัจจัย รองลงมาคือ รูปแบบกลุ่ม 2 ลำดับน้อยไปมากจากพ้ืนที่ย่านสาทร  
ย่านประดิษฐ์มนูธรรม และย่านคลองไผ่สิงโต 

กลุ่มลำดับ 
ปัจจัย 

1 2 3 4 5 6 
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ในปัจจัยเดียวกัน คือ ปัจจัยในระดับพ้ืนผิว ความชัน ของเส้นทางจักรยาน  เมื่อสอบถามใน
ด้านความสะดวกสบายเทียบกับด้านความชัดเจนต่อเนื่องของโครงข่าย พบว่า กลุ่มพ้ืนที่มีความ
คิดเห็นเหมือนกันในรูปแบบกลุ่มที่ 1 คือ ลำดับน้อยไปมากจากพ้ืนที่ย่านสาทร ย่านคลองไผ่สิงโต  
และย่านประดิษฐ์มนูธรรม เช่นเดียวกันกับปัจจัยการมีที่บังแดด หรือร่มเงาบนเส้นทางจักรยาน  
ในด้านความสะดวกสบายเทียบกับด้านบรรยากาศ  

แต่เมื่อเทียบปัจจัยสิ่งกีดขวางบนเส้นทางจักรยาน เมื่อสอบถามในด้านความสะดวกสบาย
เทียบกับด้านความปลอดภัย พบว่ากลุ่มพ้ืนที่มีความคิดเห็นต่อปัจจัยแตกต่างกัน คือ ด้านความ
สะดวกสบายคิดเห็นรูปแบบกลุ่มที่ 1 คือ ลำดับน้อยไปมากจากพ้ืนที่ย่านสาทร ย่านคลองไผ่สิงโต 
และย่านประดิษฐ์มนูธรรม ส่วนด้านความปลอดภัยคิดเห็นรูปแบบกลุ่ม 2 ลำดับน้อยไปมากจากพ้ืนที่
ย่านสาทร ย่านประดิษฐ์มนูธรรม และย่านคลองไผ่สิงโต 

5.4 เส้นทางจักรยานที่ผู้ใช้จักรยานใช้เป็นประจำในพื้นที่ 
ผู้ตอบแบบสอบถามได้บอกเส้นทางที่ใช้งานงานเป็นประจำ และจากการสังเกตการณ์  

ในวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงเวลา 8.00-9.30 น. และเวลา 17.00-18.00 น. ดังนี้ 

5.4.1 เส้นทางจักรยานที่ท่านใช้เป็นประจำย่านสาทร 
แผนผัง แสดงเส้นทางท่ีใช้จักรยานของผู้ตอบแบบสอบถามย่านและทางจักรยานสาทร (N=19) 

 
(จากการสำรวจแบบสอบถาม, 2563) 
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รูปที่ 163 แสดงจำนวนผู้ใช้เส้นทางที่ผู้ใช้จักรยานเดินทางย่านสาทร 

ย่านและทางจักรยานสาทร พบว่า ผู้ใช้เส้นทาง 19 คน ที่ตอบคำถามเส้นทางจักรยานที่ใช้
ประจำ โดยมีการใช้เส้นทางจักรยานบริเวณถนนสาทรใต้ ถนนสีลม ถนนคอนแวนต์ ถนนศาลาแดง 
ถนนสวนพลู ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 และถนนวิทยุ โดยพบผู้ใช้จักรยานบนเส้นทางในถนน
สาทรใต้มากที่สุด  

5.4.2 เส้นทางจักรยานที่ท่านใช้เป็นประจำย่านคลองไผ่สิงโต 
แผนผัง แสดงเส้นทางท่ีใช้จักรยานของผู้ตอบแบบสอบถามย่านและทางจักรยานคลองไผ่สิงโต 

(N=18) 

 

(จากการสำรวจแบบสอบถาม, 2563) 
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รูปที่ 164 แสดงจำนวนผู้ใช้เส้นทางที่ผู้ใช้จักรยานเดินทางย่าน 

ย่านและทางจักรยานคลองไผ่สิงโต พบว่า ผู้ใช้เส้นทาง 18 คน ที่ตอบคำถามเส้นทางจักรยาน
ที่ใช้ประจำ โดยมีการใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท ถนนวิทยุ ถนนสารสิน ถนนพระราม 4 ทางจักรยาน
เฉพาะจักรยานคลองไผ่สิงโต ซอยสุขุมวิท 10 และถนนดวงพิทักษ์โดยพบผู้ใช้จักรยานบนถนนสุขุมวิท
มากที่สุด 

5.4.3 เส้นทางจักรยานที่ท่านใช้เป็นประจำย่านประดิษฐ์มนูธรรม 
แผนผัง แสดงเส้นทางที่ใช้จักรยานของผู้ตอบแบบสอบถามย่าน 

และเส้นทางจักรยานประดิษฐ์มนูธรรม (N=12)  

 

(จากการสำรวจแบบสอบถาม, 2563) 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

ถนนสุขุมวิท ถนนวิทยุ ถนนสารสิน ถนนราชด าริ ถนนพระราม 4 ถนนรัชดาภิเษก คลองไผ่สิงโต ซอยสุขุมวิท 10 ถนนดวงพิทักษ์

3 
1 

1 

1 

2 

3 



  189 

 
รูปที่ 165 แสดงจำนวนผู้ใช้เส้นทางที่ผู้ใช้จักรยานเดินทางย่านประดิษฐ์มนูธรรม 

ย่านและทางจักรยานประดิษฐ์มนูธรรม พบว่า ผู้ใช้เส้นทาง 12 คน ที่ตอบคำถามเส้นทาง
จักรยานที่ ใช้ประจำ โดยมีการใช้เส้นทางบริเวณทางจักรยานเฉพาะถนนประดิษฐ์มนูธรรม  
ถนนประเสริฐมนูกิจ ถนนนาคนิวาส ถนนสังคมสงเคราะห์ ซอยลาดพร้าว 71 ซอยนาคนิวาส 16  
และซอยเสมอดามาพงศ์ โดยพบผู้ใช้จักรยานบนเส้นทางจักรยานเฉพาะถนนประดิษฐ์มนูธรรม  
และซอยเสมอดามาพงศ์ มากที่สุด 

จากแบบสอบถามด้านเส้นทางที่ผู้ใช้จักรยานย่านต่าง ๆ ได้ให้ข้อมูลการใช้เส้นทาง พบว่า  
ส่วนใหญ่มีการใช้ในเส้นทางจักรยานที่เป็นเส้นทางเฉพาะ และเส้นทางที่เชื่อมไปยังหมู่บ้าน ร้านค้า 

5.5 ปัจจัยเส้นทางจักรยานที่มีผลให้ใช้จักรยานเพิ่มข้ึน 
เมื่อทำการสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้จักรยานของผู้ที่ใช้จักรยานและไม่ใช้จักรยานในแต่

ละเส้นทางท้ัง 3 ย่าน ว่ามีปัจจัยใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีการใช้จักรยานเพ่ิมข้ึน จากการศึกษา พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.82– 4.38 โดยมีปัจจัยทีม่ีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ชุมชนย่านสาทรมีความคิดเห็นต่อการใช้จักรยานในย่าน โดยมีปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องถึง
ระดับความพึงพอใจมากที่สุดในด้านลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เฉลี่ยที่ 3.78 และน้อยที่สุดในด้าน
การมีจุดเช่า-ยืมจักรยานสาธารณะ เฉลี่ยที่ 1.82 

ชุมชนย่านคลองไผ่สิงโตมีความคิดเห็นต่อการใช้จักรยานในย่าน โดยมีปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ถึงระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดในด้านลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เฉลี่ยที่ 4.38 และน้อยที่สุดในด้าน
การใช้จักรยานต้องมีความสะดวกสบายของการเดินทางต้นทางสู่จุดหมายปลายทาง เฉลี่ยที่ 3.62 

ชุมชนย่านประดิษฐ์มนูธรรมมีความคิดเห็นต่อการใช้จักรยานในย่าน โดยมีปัจจัยที่มีส่วน
เกี่ยวข้องถึงระดับความพึงพอใจมากที่สุดในด้านลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เฉลี่ยที่ 3.33 และน้อย
ที่สุดในด้านการมีจุดเช่า-ยืมจักรยานสาธารณะ เฉลี่ยที่ 2.64 
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นอกจากนี้ จากการสังเกตข้อมูลเปรียบเทียบทั้ง 3 พ้ืนที่ พบว่า มีลำดับขั้นปัจจัยเส้นทาง
จักรยานที่มีผลให้ใช้จักรยานเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ โดยแบ่งเป็นกลุ่มอ้างอิงจากตารางที่ 21 ดังนี้ (รูปที่ 166 ) 

กลุ่มที่ 2 มีการลำดับน้อยไปมากจากพ้ืนที่ย่านสาทร ย่านประดิษฐ์มนูธรรม และย่านคลอง 
ไผ่สิงโตตามลำดับ เมื่อเรียงความสำคัญตามค่าคะแนนแล้วนั้นจะเป็นตามลำดับ ได้แก่ 1. เส้นทาง
จักรยานมีความปลอดภัย (เฉลี่ยที่ 3.42) 2. มีเส้นทางลัดเพ่ือเชื่อมต่อเส้นทาง (เฉลี่ยที่ 3.18) 3. การมี
กฎในการใช้เส้นทางจักรยานและผู้ใช้ทางร่วม (เฉลี่ยที่ 3.06) 4. การมีนโยบายส่งเสริมการใช้จักรยาน
จากรัฐบาล (เฉลี่ยที่ 2.83) 5. การมีจุดเช่า-ยืมจักรยานสาธารณะ (เฉลี่ยที่ 2.70) 

กลุ่มที่ 5 มีการลำดับน้อยไปมากจากพ้ืนที่ย่านประดิษฐ์มนูธรรม ย่านสาทร และย่านคลองไผ่
สิงโตตามลำดับ เมื่อเรียงความสำคัญตามค่าคะแนนแล้วนั้นจะเป็นตามลำดับ ได้แก่ 1. ลดค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง (เฉลี่ยที่ 3.83) 2. การใช้จักรยานเพ่ิมความรวดเร็ว และช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทาง 
(เฉลี่ยที่ 3.36) 3. การใช้จักรยานต้องมีความสะดวกสบายของการเดินทางต้นทางสู่จุดหมายปลายทาง 
(เฉลี่ยที่ 3.34) 4. เส้นทางจักรยานมีการเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะ (เฉลี่ยที่ 3.27) 5. มีจุดบริการ
สาธารณะ หรือ ร้านค้า (ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน ร้านซ่อมจักรยาน ระหว่างเส้นทางที่ใช้)  
(เฉลี่ยที่ 3.26) 6. การประชาสัมพันธ์เส้นทางจักรยาน (เฉลี่ยที่ 3.11) และค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดใน
ปัจจัยเส้นทางจักรยานที่มีผลให้ใช้จักรยานเพิ่มข้ึนเท่ากับ 3.21  

 

รูปที่ 166 แสดงปัจจัยเส้นทางจักรยานที่มีผลให้ใช้จักรยานเพ่ิมขึ้น เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 พ้ืนที่ 
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ตารางท่ี 23 เส้นทางจักรยานที่มีผลให้ใช้จักรยานเพิ่มขึ้น 
ปัจจัยท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการใช้เส้นทางจักรยาน ทางจักรยานสาทร ทางจักรยาน

คลองไผ่สิงโต 
ทางจักรยาน

ประดิษฐ์มนูธรรม 
รวม 

x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. RANK 
1. การใช้จักรยานเพิ่มความรวดเร็ว และช่วยย่น
ระยะเวลาในการเดินทาง 

3.32 0.55 3.68 0.58 3.07 0.70 3.36 0.61 3 

2. การใช้จักรยานต้องมีความสะดวกสบายของการ
เดินทางต้นทางสู่จุดหมายปลายทาง 

3.24 0.55 3.62 0.66 3.15 0.81 3.34 0.67 4 

3. ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 3.78 1.09 4.38 0.72 3.33 0.89 3.83 0.90 1 
4. การประชาสัมพันธ์เส้นทางจักรยาน 2.90 0.78 3.79 0.70 2.64 1.03 3.11 0.84 7 
5. การมีกฎในการใช้เส้นทางจักรยานและผู้ใช้ทาง
ร่วม 

2.54 0.81 3.78 0.70 2.87 0.97 3.06 0.83 9 

6. การมีนโยบายส่งเสริมการใช้จักรยานจากรัฐบาล 2.04 0.92 3.70 0.78 2.74 1.06 2.83 0.92 11 

7. การมีจุดเช่า-ยืมจักรยานสาธารณะ 1.82 1.11 3.74 0.85 2.53 1.21 2.70 1.06 10 
8. มีเส้นทางลัดเพื่อเชื่อมต่อเส้นทาง 2.63 0.90 3.80 0.72 2.87 1.26 3.10 0.96 8 
9. มีจุดบริการสาธารณะ หรือ ร้านค้า (ร้านอาหาร 
ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน ร้านซ่อมจักรยาน ระหว่าง
เส้นทางที่ใช้) 

2.98 0.68 3.92 0.75 2.87 1.26 3.26 0.90 6 

10. เส้นทางจักรยานมีความปลอดภัย 2.74 0.87 4.24 0.82 3.28 0.91 3.42 0.87 2 
11. เส้นทางจักรยานมีการเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะ 2.90 0.76 3.90 0.67 3.02 1.28 3.27 0.90 5 

(เฉลี่ย) 2.81 0.82 3.87 0.72 2.94 1.03 3.21 0.86  

(จากการสำรวจแบบสอบถาม, 2563) 

จากข้อมูลของผู้ทำแบบสอบถามทั้ง 3 พ้ืนที่ ปัจจัยเส้นทางจักรยานที่มีผลให้มีความรู้สึก
อยากใช้จักรยานมากขึ้น คือ การลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง (เฉลี่ย 3.78,4.38,3.33) ซึ่งมีหนึ่งในผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า หากสามารถใช้จักรยานจากบ้านถึงที่ทำงานได้ จะสามารถลด
ค่าใช้จ่ายของรถไฟฟ้าบีทีเอสและรถจักรยานยนต์รับจ้างได้มาก รองลงมาคือความต้องการด้าน
เส้นทางจักรยานมีความปลอดภัย (เฉลี่ย 2.74, 4.24, 3.28) และการใช้จักรยานเพ่ิมความรวดเร็ว 
และช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทาง (เฉลี่ย 3.32, 3.68, 3.07) ส่วนปัจจัยการมีจุดเช่ายืมจักรยาน
สาธารณะ พบว่า มีผลต่อการใช้จักรยานน้อยที่สุด (เฉลี่ย 1.82,3.74,2.53) ดังรูปที่ 167 เปรียบเทียบ
แนวโน้มปัจจัยเส้นทางจักรยานที่มีผลให้ใช้จักรยานเพิ่มมากข้ึน 

5.6 ปัจจัยการปรับปรุงเส้นทางจักรยานที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการใช้จักรยาน 
เมื่อทำการสอบถามความคิดเห็นต่อการปรับปรุงเส้นทางจักรยานในย่าน ของผู้ที่ใช้จักรยาน

และไม่ใช้จักรยานในแต่ละเส้นทางทั้ง 3 ย่าน ว่ามีปัจจัยในการปรับปรุงเส้นทางจักรยานที่จะมีส่วน
เกี่ยวข้องให้มีการใช้จักรยานเพ่ิมขึ้น จากการศึกษา พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.92-5.44  โดยมีปัจจัยที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ชุมชนย่านสาทรมีความคิดเห็นต่อการปรับปรุงเส้นทางจักรยานในย่าน โดยมีปัจจัยที่มีส่วน
เกี่ยวข้องถึงระดับความพึงพอใจมากที่สุดในด้านเพ่ิมข้อกำหนดการใช้เส้นทางจักรยาน และความ
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ชัดเจนของเส้นทาง เช่น ไฟแสดงสัญญาณ  เสากั้นช่องจราจรเฉลี่ยที่ 4.58 และน้อยที่สุดในด้าน
ปรับปรุงจุดจอดจักรยาน ปรับปรุงจุดเชื่อมต่อชุมชน และมีร้านค้า บริการรองรับผู้สัญจรทางจักรยาน 
(ร้านอาหาร-เครื่องดื่ม ร้านซ่อมจักรยาน) เฉลี่ยที่ 4.52 

ชุมชนย่านคลองไผ่สิงโตมีความคิดเห็นต่อการปรับปรุงเส้นทางจักรยานในย่าน โดยมีปัจจัยที่
มีส่วนเกี่ยวข้องถึงระดับความพึงพอใจมากที่สุดในด้านปรับปรุงความปลอดภัย เช่น เพ่ิมแสงสว่าง  
และด้านปรับปรุงจุดจอดจักรยาน เฉลี่ยที่ 5.44 และน้อยที่สุดในด้านปรับปรุงทางจักรยานพร้อมใช้งาน 
เฉลี่ยที่ 4.34 

ชุมชนย่านประดิษฐ์มนูธรรมมีความคิดเห็นต่อการปรับปรุงเส้นทางจักรยานในย่าน  
โดยมีปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องถึงระดับความพึงพอใจมากที่สุดในด้านปรับปรุงความปลอดภัย เช่น เพ่ิม
แสงสว่าง เฉลี่ยที่ 4.40 และน้อยที่สุดในด้านปรับปรุงจุดจอดจักรยาน เฉลี่ยที่ 3.92 

นอกจากนี้ จากการสังเกตข้อมูลเปรียบเทียบทั้ง 3 พ้ืนที่ พบว่า มีลำดับขั้นปัจจัยการปรับปรุง
เส้นทางจักรยานที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการใช้จักรยาน อ้างอิงจากตารางที่ 21 ดังนี้ (รูปที่ 167) 

กลุ่มที่  6  มีการลำดับน้อยไปมากจากพ้ืนที่ย่านประดิษฐ์มนูธรรม ย่านคลองไผ่สิงโต  
และย่านสาทร ตามลำดับ ได้แก่ เรื่อง 1.ปรับปรุงความปลอดภัย เช่น เพ่ิมแสงสว่าง (เฉลี่ยที่ 4.79) 2. 
ปรับปรุงจุดจอดจักรยาน (เฉลี่ยที่ 4.63) 3. เพ่ิมข้อกำหนดการใช้เส้นทางจักรยาน และความชัดเจน
ของเส้นทาง เช่น ไฟแสดงสัญญาณ  เสากั้นช่องจราจร (เฉลี่ยที่ 4.63) 4. เพ่ิมสิ่งอำนวยความสะดวก 
เช่น ห้องน้ำ ป้ายบอกเส้นทาง (เฉลี่ยที่ 4.41) 5. ปรับปรุงความชัดเจนและความต่อเนื่องของโครงข่าย
จักรยาน (เฉลี่ยที่ 4.36) 6. ปรับปรุงจุดเชื่อมต่อชุมชน (เฉลี่ยที่ 4.36) 7. ปรับปรุงทางจักรยานพร้อม
ใช้งาน (เฉลี่ยที่ 4.34) 8. มีร้านค้า บริการรองรับผู้สัญจรทางจักรยาน (ร้านอาหาร-เครื่องดื่ม ร้านซ่อม
จักรยาน) (เฉลี่ยที่ 4.33) 9. เพ่ิมบริการจุดเช่า-ยืมจักรยาน (เฉลี่ยที่ 4.28) และค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดใน
ปัจจัยการปรับปรุงเส้นทางจักรยานที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการใช้จักรยานเท่ากับ 4.43 
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รูปที่ 167 แสดงปัจจัยการปรับปรุงเส้นทางจักรยานที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการใช้จักรยาน  
เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 พ้ืนที่ 

ตารางท่ี 24 ปัจจัยการปรับปรุงเส้นทางจักรยานที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการใช้จักรยาน 
ปัจจัย ท่ี มีส่ วน เกี่ ยวข้องต่อการใช้ เส้นทาง
จักรยาน 

ทางจักรยาน
สาทร 

ทางจักรยาน
คลองไผ่สิงโต 

ทางจักรยาน
ประดิษฐ์มนูธรรม 

รวม 

x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. RANK 

1. ปรับปรุงทางจักรยานพร้อมใช้งาน เพิ่มร่มเงา 
บรรยากาศที่เหมะสม 

4.57 0.61 4.34 0.68 4.1 0.71 4.34 0.67 6 

2. ปรับปรุงความชัดเจนและความต่อเนื่องของ
โครงข่ายจักรยาน 4.54 0.64 4.36 0.66 4.18 0.74 4.36 0.68 4 

3. เพิม่ขอ้กำหนดการใชเ้สน้ทางจกัรยาน และความ
ชัดเจนของเส้นทาง เช่น ไฟแสดงสญัญาณ  เสากั้นช่อง
จราจร 

4.58 0.57 4.44 0.57 4.24 0.87 4.42 0.67 2 

4. ปรับปรุงความปลอดภัย เช่น เพิ่มแสงสว่าง 4.54 0.61 4.44 0.54 4.4 0.57 4.46 0.57 1 

5. เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำ ป้าย
บอกเส้นทาง 4.6 0.6 4.46 0.61 4.18 0.78 4.41 0.66 3 

6. ปรับปรุงจุดจอดจักรยาน 4.52 0.64 4.44 0.57 3.92 0.96 4.29 0.72 8 
7. ปรับปรุงจุดเชื่อมต่อชุมชน 4.52 0.64 4.48 0.57 4.08 0.72 4.36 0.64 5 
8. มีร้านค้า บริการรองรับผู้สัญจรทางจักรยาน 
(ร้านอาหาร-เครื่องดื่ม ร้านซ่อมจักรยาน) 

4.52 0.61 4.38 0.6 4.08 0.77 4.33 0.66 7 

9. เพิ่มบริการจุดเช่า-ยืมจักรยาน 4.48 0.64 4.38 0.66 3.97 0.98 4.28 0.76 9 
รวม 4.54 0.62 4.41 0.61 4.13 0.79 4.36 0.67   

ที่มา : จากการสำรวจแบบสอบถาม, 2563 
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ปัจจัยการปรับปรุงเส้นทางจักรยานที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการใช้จักรยานในแต่ละย่าน พบว่า  
มีความคิดเห็นในการปรับปรุงความปลอดภัย เช่น เพ่ิมแสงสว่าง ผู้ใช้เส้นทางจักรยานทั้ง 3 ย่าน  
(เฉลี่ย 4.46,4.42,4.41) เห็นว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่สุด ค่าเฉลี่ยโดยรวมที่ 4.36  

5.6 ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ความคิดเห็นจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ด้านอื่น ๆ ดังนี้ 
ด้านโครงข่ายการสัญจร 
ย่านสาทรมีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า  

- เส้นทางจักรยานเฉพาะในถนนสาทรใต้รถยนต์หนาแน่น ทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยใช้
จักรยานในการเดินทาง  

- การข้ามฝั่งถนนทำได้ยาก เช่น ถนนสีลม ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 

ย่านคลองไผ่สิงโตมีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า 
- มีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่รู้จักเส้นทางจักรยาน และเส้นทางจักรยานเข้าถึง

ได้ยาก ไม่เชื่อมต่อกับกิจกรรม 
- มีการใช้เส้นทางจักรยานในการเดิน ออกกำลังกาย ถ่ายภาพ 

ย่านประดิษฐ์มนูธรรมมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า 
- ไม่มีเส้นทางจักรยานที่ข้ามไปยังอีกฝั่งถนนทำให้ลำบากในการใช้จักรยาน  
- มีรถจักรยานยนต์ใช้ทางจักรยานเฉพาะ 
- มีการใช้เส้นทางจักรยานในการเดิน วิ่งออกกำลังกายในช่วงเช้าและเย็น  

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีส่งเสริมเส้นทางจักรยาน 
ย่านสาทรมีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า  

- จุดเช่ายืมจักรยานทำได้ยาก ต้องมีการติดต่อสมัครเป็นสมาชิกหลายขั้นตอน  และ
ระยะทางที่สามารถใช้ได้เฉพาะเส้นทางที่มีจุดเช่ายืม 

ย่านคลองไผ่สิงโตมีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า 
- มีแสงไฟไม่เพียงพอในยามค่ำคืนตลอดเส้นทาง มีความกังวลในเรื่องอาชญากรรม

ในเวลาค่ำ เนื่องจากเป็นเส้นทางเปลี่ยวและมีระยะยาว  
ย่านประดิษฐ์มนูธรรมมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า 

- อยากให้มีร้านซ่อมจักรยานเพิ่มเติม 
ด้านสภาพบรรยากาศ 
ย่านสาทรมีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า  

- อากาศร้อน ไม่มีร่มเงา และมีสภาวะมลพิษทางอากาศ 
ย่านคลองไผ่สิงโตมีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า  

- อยากให้มีการปรับปรุงเรื่องทัศนียภาพ และกลิ่นน้ำเสีย 
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ด้านปัญหา/อุปสรรค 
ย่านคลองไผ่สิงโตมีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า  

- มีความกังวลในเรื่องอาชญากรรมในเวลาค่ำ เนื่องจากเป็นเส้นทางเปลี่ยวและมี
ระยะยาว  

ย่านประดิษฐ์มนูธรรมมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า 
- ในเส้นทางท่ีผ่านชุมชนมีสุนัข ทำให้ปั่นในเส้นทางไม่สะดวก 

5.7 สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาวิจัยกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม สัมภาษณ์ และการสังเกต ในพ้ืนที่

ศึกษาทั้ง 3 พื้นที่ โดยเก็บเป็นข้อมูลเชิงสถิติและนำข้อมูลที่ได้มาทำการบันทึกสรุปได้ ดังนี้ 
5.7.1 ข้อมูลกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 3 พ้ืนที่ สรุปได้ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
ผู้หญิง โดยสัดส่วนเพศหญิง 99 คน ต่อเพศชาย 51 คนคิดเป็นร้อยละ 66 ต่อ 34 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด โดยอายุเฉลี่ยช่วง 26-35 ปี อาชีพส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ย่านสาทรและย่านคลองไผ่ 
คือ อาชีพรัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ย 25,001-30,000 บาท ส่วนย่านประดิษฐ์มนูธรรม คือ อาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว รายได้เฉลี่ย มากกว่า 30,001 บาท พ้ืนที่ที่พบว่ามีการใช้งานจักรยานในชีวิตประจำวันที่สุดคือ 
ย่านประดิษฐ์มนูธรรม โดยพบว่า มีผู้ใช้จักรยาน 26 คน เมื่อเทียบสัดส่วนของทั้ง 3 พ้ืนที่พบว่า  
ผู้ใช้จักรยานคิดเป็นร้อยละ 26.85 ของผู้ตอบแบบสอบถาม (รูปที่ 168) 

 
รูปที่ 168 แสดงการเปรียบเทียบกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละพ้ืนที่ 
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5.7.2 ข้อมูลกลุ่มผู้ใช้จักรยานและกลุ่มไม่ใช้จักรยาน 
จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 3 พื้นที่ สรุปได้ดังนี้  

กลุ่มผู้ใช้จักรยานทั้ง 3 พ้ืนที่จำนวน 40 คน พบว่า ทุกพ้ืนที่มีการใช้จักรยานเพ่ือการออก
กำลังกายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50 ของผู้ใช้จักรยานทั้งหมด ระยะทางในการปั่นจักรยานมากกว่า 
2 กิโลเมตร/ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 40 ของผู้ใช้จักรยานทั้งหมด ส่วนระยะเวลาในการใช้จักรยาน พบว่า 
ย่านสาทรและย่านคลองไผ่สิงโต มีการใช้จักรยานในช่วงเวลา 15.01-18.00 น. มากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 45 และย่านประดิษฐ์มนูธรรม มีการใช้จักรยานในช่วงเวลาเช้า -เย็น คือ 6.00-9.00 น. และ 
หลังจาก 18.01 น. โดยปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการใช้เส้นทางจักรยานของแต่ละย่านนั้น พบว่า 
ย่านสาทรและย่านคลองไผ่สิงโตให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  3.20 
และ 3.25 ตามลำดับ ส่วนย่านประดิษฐ์มนูธรรมให้ความสำคัญด้านความชัดเจนและต่อเนื่องของ
โครงข่าย คิดเป็นร้อยละ 3.35 นอกจากนี้เส้นทางจักรยานที่ผู้ใช้จักรยานในแต่ละย่านใช้เป็นประจำ 
คือ ย่านสาทรมีผู้ใช้จักรยานในเส้นทางถนนสาทรใต้มากที่สุด (N=7) ย่านคลองไผ่สิงโตมีผู้ใช้จักรยาน
ในเส้นทางถนนสุขุมวิทมากที่สุด (N=4) และย่านประดิษฐ์มนูธรรมมีผู้ใช้จักรยานในเส้นทางถนน
ประดิษฐ์มนูธรรมและซอยเสมอดามาพงษ์มากที่สุด (N=3) ซึ่งจะเห็นได้ว่า เส้นทางหลักของแต่ละย่าน 
มีการใช้งานของจักรยานร่วมกันกับยานพาหนะประเภทอ่ืนๆ (รูปที่ 169) 

 
รูปที่ 169 แสดงการเปรียบเทียบผู้ใช้จักรยานและไม่ใช่จักรยานในแต่ละพ้ืนที่ 
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กลุ่มผู้ไม่ใช้จักรยานทั้ง 3 พ้ืนที่จำนวน 109 คน พบว่า ย่านสาทรและย่านคลองไผ่สิงโตใช้
การเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะประเภท MRT และ BTS มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.49 และ 50 
ส่วนย่านประดิษฐ์มนูธรรมส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ในการเดินทาง ร้อยละ 100 (รูปที่ 170) 

 

 
รูปที่ 170 แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนผู้ไม่ใช้จักรยานในแต่ละพ้ืนที่ 

5.7.3 ปัจจัยเส้นทางจักรยานที่มีผลให้ใช้จักรยานเพิ่มมากขึ้น 
จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 3 พื้นที่ สรุปได้ดังนี้ 

รูปแบบการลำดับจากปัจจัยเส้นทางจักรยานที่มีผลให้ใช้จักรยานเพ่ิมมากขึ้นพบว่าแบ่ง
ออกได้เป็น 2 กลุ่มโดยมีทิศทางจากน้อยไปมาก คือ 

กลุ่ม 2 ลำดับจากน้อยไปมาก คือ เส้นทางย่านสาทร ย่านประดิษฐ์มนูธรรม และย่าน 
คลองไผ่สิงโต ตามลำดับ โดยปัจจัยมีส่วนเกี่ยวข้องต่อกลุ่มมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านเส้นทางจักรยานมี
ความปลอดภัย (เฉลี่ยที่ 3.42) 

กลุ่ม 5 ลำดับจากน้อยไปมาก คือ เส้นทางย่านประดิษฐ์มนูธรรม ย่านสาทร และย่าน
คลองไผ่สิงโต โดยปัจจัยมีส่วนเกี่ยวข้องต่อกลุ่มมากที่สุด คือ  ปัจจัยการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
(เฉลี่ยที่ 3.83) 

เห็นได้ว่า ชุมชนย่านคลองไผ่สิงโตมีความต้องการต่อปัจจัยทุกปัจจัยในระดับที่สูงกว่าอีก 
2 ย่านและสูงกว่าค่าเฉลี่ย (รูปที่ 171) 
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รูปที่ 171 เปรียบเทียบแนวโน้มปัจจัยเส้นทางจักรยานที่มีผลให้ใช้จักรยานเพิ่มมากขึ้น 
 

5.7.4 ปัจจัยการปรับปรุงเส้นทางจักรยานที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการใช้จักรยาน 
จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 3 พื้นที่ สรุปได้ดังนี้ 

รูปแบบการลำดับจากปัจจัยเส้นทางจักรยานที่มีผลให้ใช้จักรยานเพ่ิมมากขึ้นพบว่าทุกพ้ืนที่มี
แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน คือกลุ่มที่ 6  มีลำดับจากน้อยไปมาก คือ เส้นทางย่านประดิษฐ์มนูธรรม 
ย่านคลองไผ่สิงโต และย่าสาทร ตามลำดับ โดยปัจจัยมีส่วนเกี่ยวข้องต่อกลุ่มมากที่สุด คือ ปรับปรุง
ความปลอดภัย เช่น เพ่ิมแสงสว่าง (เฉลี่ยที่ 4.46) เพ่ิมข้อกำหนดการใช้เส้นทางจักรยาน และความ
ชัดเจนของเส้นทาง เช่น ไฟแสดงสัญญาณ  เสากั้นช่องจราจร (เฉลี่ยที่ 4.42) และเพ่ิมสิ่งอำนวยความ
สะดวก เช่น ห้องน้ำ ป้ายบอกทาง (เฉลี่ย 4.41) 
 เห็นได้ว่าย่านประดิษฐ์มนูธรรมมีความต้องการในการปรับปรุงทางจักรยานต่ำกว่าระดับ
ค่าเฉลี่ยเมื่อเทียบกับท้ัง 2 ย่าน หรือกล่าวได้ว่ามีลักษณะเส้นทางที่พร้อมต่อการใช้งานมากกว่าย่าน
สาทรและย่านคลองไผ่สิงโต (รูปที่ 172) 

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

1. การใช้จักรยานเพิ่มความ
รวดเร็ว และช่วยย่นระยะเวลาใน

การเดินทาง
2. การใช้จักรยานต้องมีความ

สะดวกสบายของการเดินทางต้น
ทางสู่จุดหมายปลายทาง

3. ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

4. การประชาสัมพันธ์เส้นทาง
จักรยาน

5. การมีกฎในการใช้เส้นทาง
จักรยานและผู้ใช้ทางร่วม

6. การมีนโยบายส่งเสริมการใช้
จักรยานจากรัฐบาล

7. การมีจุดเช่า-ยืมจักรยาน
สาธารณะ

8. มีเส้นทางลัดเพื่อเชื่อมต่อ
เส้นทาง

9. มีจุดบริการสาธารณะ หรือ 
ร้านค้า (ร้านอาหาร 

ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน ร้าน…

10. เส้นทางจักรยานมีความ
ปลอดภัย

11. เส้นทางจักรยานมีการ
เช่ือมต่อขนส่งสาธารณะ

ปัจจัยเส้นทางจักรยานที่มีผลให้ใช้จักรยานเพ่ิมขึ้น

สาทร คลองไผ่สิงโต ประดิษฐ์มนูธรรม ค่าเฉลี่ย

1. การใช้จักรยานเพิ่มความรวดเร็วและช่วยย่นระยะเวลาใน
การเดินทาง 

10. เส้นทางจักรยานมีความ
ปลอดภัย 

2 

3 

1

3. ลดค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง 

กลุ่ม 2 

กลุ่ม 2 

กลุ่ม 5 

กลุ่ม 5 

X ลำดับปัจจัยตามค่าเฉลี่ยสูงสุด ลำดับที่ 1-3 

สัญลักษณ ์
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รูปที่ 172 เปรียบเทียบแนวโน้มการปรับปรุงเส้นทางจักรยานที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการใช้จักรยาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.9

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6
1. ปรับปรุงทางจักรยานพร้อมใช้งาน

2. ปรับปรุงความชัดเจนและความ
ต่อเนื่องของโครงข่ายจักรยาน

3. เพิ่มข้อก าหนดการใช้เส้นทาง
จักรยาน และความชัดเจนของเส้นทาง 

เช่น ไฟแสดงสัญญาณ  เสากั้นช่อง
จราจร

4. ปรับปรุงความปลอดภัย เช่น เพิ่ม
แสงสว่าง

5. เพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น 
ห้องน้ า ป้ายบอกเส้นทาง

6. ปรับปรุงจุดจอดจักรยาน

7. ปรับปรุงจุดเช่ือมต่อชุมชน

8. มีร้านค้า บริการรองรับผู้สัญจรทาง
จักรยาน (ร้านอาหาร-เคร่ืองด่ืม ร้าน

ซ่อมจักรยาน)

9. เพิ่มบริการจุดเช่า-ยืมจักรยาน

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้เส้นทางจักรยาน

สาทร คลองไผ่สิงโต ประดิษฐ์มนูธรรม ค่าเฉลี่ยรวม

เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น 
ห้องน้ำ ป้ายบอกทาง 

3. เพิ่มขอ้กำหนดการใช้เสน้ทาง
จักรยาน และความชดัเจนของ
เส้นทาง เชน่ ไฟแสดงสัญญาณ... 

4. ปรับปรุงความปลอดภัย เชน่ 
เพิ่มแสงสว่าง 

2 

3

1

กลุ่ม 6 

X ลำดับปัจจัยตามค่าเฉลี่ยสูงสุด ลำดับที่ 1-3 

สัญลักษณ ์
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บทที ่6 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษา วิเคราะห์ การสังเกตการณ์ และการเก็บข้อมูลจากการศึกษา ปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคต่อความสำเร็จของเส้นทางจักรยานกรณีเปรียบเทียบเส้นทางจักรยาน  3 เส้นทางใน
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เส้นทางจักรยานย่านสาทร เส้นทางจักรยานย่านคลองไผ่สิงโต และเส้นทาง
จักรยานย่านประดิษฐ์มนูธรรม เป็นการสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์และสมมุติฐานการวิจัย 
ประกอบไปด้วย สรุปผลการวิจัย สรุปสาระสำคัญจากวัตถุประสงค์และสมมุติฐานการวิจัย ข้อจำกัด
และข้อเสนอแนะในการวิจัยในอนาคต 

6.1 สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผ่านกรณีศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบสาเหตุที่เป็นอุปสรรค

ต่อความสำเร็จของเส้นทางจักรยาน ในปัจจัยด้านต่าง ๆ ดังนี้  
6.1.1 ปัจจัยเพศที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อพฤติกรรมการเดินทางและการใช้เส้นทางจักรยาน 

จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 50 คนต่อพ้ืนที่รวม 150 คน และแยกประเภทการใช้งานของ
หญิงและชาย พบว่า  

ย่านสาทร เป็นย่านเศรษฐกิจ แหล่งสถานที่ทำงาน ทำให้พฤติกรรมการเดินทางเป็น
แบบระยะสั้นๆ จากพฤติกรรมการเดินทาง เห็นได้ว่าผู้หญิงและผู้ชายมีแนวโน้มขับรถและใช้รถไฟฟ้า
ในการมาทำงาน โดยปริมาณผู้หญิงมีแนวโน้มที่มากกว่า ทำให้ผู้หญิงในย่านใช้จักรยานในการทำ
กิจกรรมระหว่างวันจำนวนน้อย นอกจากนี้ระยะทางจากที่ทำงานจากจุดบริการสาธารณะ เช่น  
รถโดยสารประจำทาง รถไฟฟ้าไม่ได้ห่างกันมากเป็นระยะที่สามารถเดินไปทำงานได้ ทำให้ปัจจัยที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องต่อการใช้จักรยานจะเป็นความสะดวกสบายในเข้าถึงจุดเชื่อมต่อระหว่างที่ทำงานและ
จุดเชื่อมต่อการเดินทาง เช่น BTS  ร้านอาหาร เป็นปัจจัยหลัก 

ย่านคลองไผ่สิงโต เป็นย่านชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน รวมถึงมีการเดินทางไปยังแหล่ง
งานอ่ืนๆ ที่อยู่ไกลจากย่าน พบพฤติกรรมการเดินทางมีทั้งแบบระยะสั้นและการเชื่อมต่อสาธารณะ 
แนวโน้มการใช้งานทั้งหญิงและชายไปในทิศทางเดียวกัน คือ ส่วนใหญ่ใช้รถไฟฟ้าบีทีเอส และ
รองลงมา คือ รถยนต์ ทำให้ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการใช้จักรยานจะเป็นความสะดวกสบายใน
เข้าถึงจุดเชื่อมต่อการเดินทาง เป็นปัจจัยหลัก  

ย่านประดิษฐ์มนูธรรม เป็นย่านชุมชน โดยจากการสำรวจมีการใช้จักรยานมากที่สุดในกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า เนื่องจากพ้ืนที่ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้า แนวโน้มของการ
พฤติกรรมการเดินทางของหญิงและชายมีความใกล้เคียงกัน คือ แนวโน้มส่วนใหญ่จะใช้รถยนต์และรถ
ประจำทางในการเดินทาง เนื่องจากมีการระยะทางถึงจุดหมายที่ไกลและเป็นย่านที่ยังไม่มีรถไฟฟ้า 
และมีเส้นทางจักรยานที่ความร่มรื่นและเหมาะแก่การออกกำลังกาย ทำให้วัตถุประสงค์ในการใช้
จักรยานส่วนใหญ่ของผู้หญิงใช้ในการออกกำลังกายและของชายส่วนใหญ่สำหรับท่องเที่ยวพักผ่อน และมี
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ส่วนเกี่ยวข้องให้ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการใช้จักรยานจึงเป็นด้านระยะทางของเส้นทาง และความร่มรื่น 
เป็นปัจจัยหลัก 

เมื่อเปรียบเทียบด้านพฤติกรรมการเดินทางของกลุ่มตัวอย่างจาก 3 พ้ืนที่ (รูปที่ 173) พบว่า
ย่านสาทรและคลองไผ่สิงโต ที่เป็นพื้นที่ที่มีรถไฟฟ้าผ่านพบว่ามีแนวโน้มจากพฤติกรรมการเดินทางทั้ง
หญิงและชายที่ใช้การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเป็นปัจจัยหลัก และรองลงมาคือรถยนต์ ส่วนพ้ืนที่ที่ยังไม่มี
รถไฟฟ้าเข้าถึงเช่นย่านประดิษฐ์มนูธรรมนั้นมีแนวโน้มทั้งหญิงและชายใช้รถยนต์ในการเดินทางมาก
ที่สุด รองลงมาคือรถประจำทาง ซึ่งจักรยานที่เป็นการเดินทางรูปแบบรอง เส้นทางย่านสาทรและ
คลองไผ่สิงโตจะมีการใช้จักรยานในการเดินทางในระยะทางสั้นมากกว่าพ้ืนที่ประดิษฐ์มนูธรรมที่ใช้
จักรยานในการเดินทางระยะไกล 

 

รูปที่ 173 แสดงสถิติโดยรวมข้อมูลวัตถุประสงค์ของการใช้จักรยานในพ้ืนที่ศึกษา 3 พ้ืนที ่
เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบการเดินทางของกลุ่มตัวอย่างจาก 3 พ้ืนที่ (รูปที่ 174)  ยังพบว่า 

รูปแบบการเดินทางของย่านสาทร พฤติกรรมการเดินทางชาย เลือกใช้การเดินทางหลักใกล้เคียงกัน  
3 รูปแบบ คือ รถยนต์ จักรยานยนต์ และรถไฟฟ้าBTS/MRT ส่วนหญิงเลือกใช้การเดินทางด้วยเป็น
รถไฟฟ้าBTS/MRT และรถยนต์ เป็นหลัก รูปแบบการเดินทางของย่านคลองไผ่สิงโตพบว่า มีการ
เลือกใช้การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าBTS/MRT และรถยนต์ เป็นหลักทั้งชายและหญิง และย่านประดิษฐ์
มนูธรรมพบว่า มีการเลือกใช้การเดินทางด้วยรถยนต์ เป็นหลักทั้งชายและหญิง 

เมื่อเปรียบเทียบวัตถุประสงค์การใช้จักรยานของกลุ่มตัวอย่างจาก 3 พ้ืนที่ (รูปที่ 175) พบว่า 
ผู้หญิงและผู้ชายของทั้ง 3 ย่านมีวัตถุประสงค์หลักในการใช้จักรยานคล้ายคลึงกัน คือ ใช้ในการออก
กำลังกายเป็นส่วนใหญ่ ส่วนผู้ชายมีลักษณะการใช้ที่มีความหลากหลายมากขึ้นในลำดับรอง เช่น  
ย่านสาทรมีผู้ชายใช้จักรยานเพ่ือเดินทางไปทำงาน ย่านคลองไผ่สิงโตใช้เพ่ือไปโรงเรียน ย่านประดิษฐ์ 
มนูธรรมใช้เพ่ือไปซื้อของ ซึ่งเมื่อดูจากกราฟสถิติโดยรวม จะเห็นได้ว่าการใช้จักรยานเพ่ือการออกกำลังกาย
ร้อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของกิจกรรมอ่ืน ๆ และรองลงมาคือการใช้จักรยานเพ่ือ
ไปซื้อของร้อยละ 28 
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ตัวแปรที่มีความเฉลี่ยสูง-ต่ำเฉพาะย่าน ได้แก่  1.ปัจจัยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   
2.การประชาสัมพันธ์เส้นทางจักรยาน 3.การมีกฎในการใช้เส้นทางจักรยานและผู้ใช้ทางร่วม.. 4.การมี
นโยบายส่งเสริมการใช้จักรยานจากรัฐบาล 5.การมีจุดเช่า-ยืมจักรยานสาธารณะ 6.มีเส้นทางลัดเพ่ือ
เชื่อมต่อเส้นทาง 7. มีจุดบริการสาธารณะ หรือ ร้านค้าสาธารณะ 8. เส้นทางจักรยานมีความ
ปลอดภัย และ 9. เส้นทางจักรยานมีการเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะ  
 เมื่อนำปัจจัยแต่ละย่านมาเปรียบเทียบตามปัจจัยพบว่า 

ย่านสาทร เป็นย่านที่มีเส้นทางจักรยานที่ยังไม่มีจุดแข็งชัดเจน และมีจุดอ่อนในปัจจัยด้าน
ต่างๆ ได้แก่ ความสะดวกสบาย บรรยากาศ ความชัดเจนและความต่อเนื่องของโครงข่าย การมี
นโยบายส่งเสริมการใช้จักรยานจากรัฐบาล การมีจุดเช่า-ยืมจักรยานสาธารณะ 
 ย่านคลองไผ่สิงโต เป็นย่านที่มีเส้นทางจักรยานที่มีจุดแข็งในด้านต่างๆ ได้แก่ 1.ปัจจัยลด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  2.การประชาสัมพันธ์เส้นทางจักรยาน 3.การมีกฎในการใช้เส้นทางจักรยาน
และผู้ใช้ทางร่วม.. 4.การมีนโยบายส่งเสริมการใช้จักรยานจากรัฐบาล 5.การมีจุดเช่า -ยืมจักรยาน
สาธารณะ 6.มีเส้นทางลัดเพ่ือเชื่อมต่อเส้นทาง 7. มีจุดบริการสาธารณะ หรือ ร้านค้าสาธารณะ 
8. เส้นทางจักรยานมีความปลอดภัย และ 9. เส้นทางจักรยานมีการเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะ และมี
จุดอ่อนในด้านความชัดเจนและความต่อเนื่องของโครงข่าย 
 ย่านประดิษฐ์มนูธรรม เป็นย่านที่มีเส้นทางจักรยานที่มีจุดแข็งในด้านความสะดวกสบาย 
บรรยากาศ ความชัดเจนและความต่อเนื่องของโครงข่าย และมีจุดอ่อนในด้านการลดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง และการประชาสัมพันธ์เส้นทางจักรยาน 

 โดยปัจจัยที่มีความคิดเห็นพ้องกัน 3 พ้ืนที่ได้แก่ ปัจจัยด้านความปลอดภัย ปัจจัยการใช้
จักรยานเพ่ิมความรวดเร็วและช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทาง ปัจจัยการใช้จักรยานต้องมีความ
สะดวกสบายของการเดินทางต้นทางสู่จุดหมายปลายทาง 

 ปัจจัยที่มีความคิดเห็นพ้องกัน 2 พ้ืนที่ คือ เส้นทางจักรยานย่านสาทรและเส้นทางจักรยาน
ย่านประดิษฐ์มนูธรรม ได้แก่ ปัจจัยการมีกฎในการใช้เส้นทางจักรยานและผู้ใช้ทางร่วม.. ปัจจัยการมี
เส้นทางลัดเพ่ือเชื่อมต่อเส้นทาง ปัจจัยมีจุดบริการสาธารณะ หรือ ร้านค้าสาธารณะ ปัจจัยเส้นทาง
จักรยานมีความปลอดภัย และปัจจัยเส้นทางจักรยานมีการเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะ 
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6.1.3 เส้นทางจักรยานที่ผู้ใช้จักรยานใช้เป็นประจำในพื้นที่ 
จากแบบสอบถามเส้นทางจักรยานทั้ง 3 พ้ืนที่ศึกษา พบว่า  
เส้นทางจักรยานสาทร (รูปที่ 176) เส้นทางจักรยานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด คือ ถนนสาทรใต้ 

(6.78%) รองลงมา คือ ซอยงามดูพลี (3.2%) โดยทางจักรยานที่มีคนใช้มากที่สุดนั้น มีการจราจรหนาแน่น 
และเป็นเส้นทางจักรยานเฉพาะที่เชื่อมโยงไปยังออฟฟิศ สวนสาธารณะ รถประจำทาง รถไฟฟ้า BTS ได้  
มีบริการเช่า-ยืมจักรยานตลอดเส้นทาง  เส้นทางที่เชื่อมต่อเข้าชุมชนมีการใช้งานเป็นอับดับรอง 

 

 

รูปที่ 176 แสดงเส้นทางที่ใช้จักรยานของผู้ตอบแบบสอบถามทางจักรยานย่านสาทร 
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X ลำดับเส้นทางที่มีปริมาณกลุ่ม

ตัวอย่างสูงสุด ลำดับที่ 1 และ 2 

สัญลักษณ ์
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เส้นทางจักรยานคลองไผ่สิงโต (รูปที่ 177) เส้นทางจักรยานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด คือ ถนน
สุขุมวิท (4.21%) รองลงมา คือ ถนนวิทยุ เส้นจักรยานคลองไผ่สิงโต และซอยสุขุมวิท 10 (3.06%) 
โดยทางจักรยานที่มีคนใช้มากที่สุด เป็นถนนหลักท่ีมีย่านร้านค้าและเป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อกับ
รถไฟฟ้า BTS รถประจำทาง และมีการเชื่อมต่อไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ ส่วนเส้นทางที่เชื่อมต่อเข้าชุมชนมี
การใช้งานเป็นอับดับรอง 

 

รูปที่ 177 แสดงเส้นทางที่ใช้จักรยานของผู้ตอบแบบสอบถามทางจักรยานย่านคลองไผ่สิงโต 
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ตัวอย่างสูงสุด ลำดับที่ 1 และ 2 

สัญลักษณ ์
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เส้นทางจักรยานประดิษฐ์มนูธรรม (รูปที่ 178) เส้นทางจักรยานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด คือ 
ถนนประดิษฐ์มนูธรรม และซอยเสมอดามาพงษ์ (3.12%) รองลงมา คือ ถนนนาคนิวาส (2.01%) โดย
ทางจักรยานที่มีคนใช้มากที่สุดเป็นเส้นทางจักรยานเฉพาะที่เชื่อมต่อไปยังย่านอ่ืน ๆ และเป็นถนน
หลักที่เข้าถึงชุมชนในพ้ืนที่ มีความร่มรื่นของเส้นทาง รองลงมาคือเส้นทางรองที่เข้าไปยังชุมชนต่าง ๆ 
มีลักษณะการจราจรหนาแน่นปานกลาง ไม่มีเส้นทางจักรยาน 

 

 

รูปที่ 178 แสดงเส้นทางที่ใช้จักรยานของผู้ตอบแบบสอบถามย่านประดิษฐ์มนูธรรม 
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เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลการใช้งานจักรยานจากการศึกษาเส้นทางของพ้ืนที่กรณีศึกษาทั้ง  
3 พ้ืนที่ ทำให้พบว่า เส้นทางจักรยานที่มีการออกแบบเฉพาะจะมีผู้ใช้จักรยานเลือกในใช้งานมากที่สุด 
ได้แก่ ถนนสาทรใต้ ถนนสุขุมวิท ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เนื่องจากเส้นทางมีความปลอดภัยในการ
เดินทางมากขึ้น แม้เส้นทางจะมีจราจรที่หนาแน่นมาก ก่อนจะเชื่อมไปยังเส้นทางอ่ืน ๆ และเส้นทางที่
มีการใช้รองลงมาคือเส้นทางที่เชื่อมโยงเข้าสู่ชุมชน ได้แก่ ซอยงามดูพลี เส้นทางคลองไผ่สิงโต  ซอยเสมอดา
มาพงษ์ ซึ่งเส้นทางรองเหล่านี้ควรจะมีการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นโครงข่ายเส้นทางจักรยานเพ่ือเพ่ิมความ
สะดวกสบายและปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่จักรยาน และเป็นการส่งเสริมการใช้จักรยานในอนาคต 

นอกจากนี้เส้นทางจักรยานจากกลุ่มตัวอย่าง 3 พ้ืนที่ มีการใช้งานจักรยานและความต้องการ
รูปแบบเส้นทางจักรยานที่แตกต่างกันตามลักษณะชุมชนและรูปแบบบริบทโดยรอบ รวมถึงความ
ต้องการในการพัฒนาเส้นทางจักรยานในแต่ละพ้ืนที่ก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน (ตารางท่ี 26)  

ตารางท่ี 26  แสดงการเปรียบเทียบเส้นทางจักรยาน 3 พื้นที่ 

ทางจักรยานสาทร ทางจักรยานคลองไผ่สิงโต ทางจักรยานประดิษฐ์มนูธรรม 
การใช้ประโยชน์พื้ นที่  : ย่าน
พาณิ ชยกรรม  แหล่ งสถานที่
ทำงาน และย่านชุมชนที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก 

การใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่  : ย่ าน
สถานที่ราชการ และย่านชุมชนอยู่
อาศัยหนาแน่นมาก  

การใช้ประโยชน์พื้นที่  : ย่าน
ชุมชนที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

ลักษณ ะเส้นทางจักรยานใน
ปัจจุบัน :  
ข้ อดี  - มี ค วามพร้อมของสิ่ ง
อำนวยความสะดวกด้านจักรยาน 
เช่น จุดเช่าจักรยาน จุดจอดที่
เชื่อมต่อกับรถสาธารณะ ป้าย
สัญญาณ เป็นต้น  
ข้อเสีย  - เส้นทางยั งขาดการ
เชื่อมต่อถึงชุมชน และขาดความ
เชื่อมต่อของเส้นทางจักรยาน 

ลั กษ ณ ะ เส้ น ท างจั ก รย าน ใน
ปัจจุบัน :  
ข้อดี - มีเส้นทางจักรยานเฉพาะ  
ข้อ เสีย - เส้นทางยั งขาดความ
เชื่อมต่อเส้นทางจักรยาน และการ
เชื่ อ ม โย งโค รงข่ าย ก ารสั ญ จ ร
สาธารณะ  

ลักษณะเส้นทางจักรยานใน
ปัจจุบัน :  
ข้อดี - มีเส้นทางจักรยานเฉพาะ  
ข้อเสีย - เส้นทางยังขาดความ
พ ร้ อ ม ด้ าน สิ่ งอ ำน วยค วาม
สะดวก เช่น จุดจอดจักรยานยัง
ไม่เพียงพอ  
ข้อเสีย - ขาดการเชื่อมต่อถึง
ชุมชน  

ลักษณ ะการใช้ งาน เส้นทาง
จักรยาน : เส้นทางจักรยานเพ่ือ
เดินทางในชีวิตประจำวัน 

ลั ก ษ ณ ะก า ร ใช้ ง าน เส้ น ท า ง
จักรยาน : เส้นทางจักรยานเพ่ือ
เดินทางในชีวิตประจำวัน และเป็น
ทางลัดเชื่อมไปยังชุมชนอ่ืน 

ลักษณ ะการใช้งานเส้นทาง
จักรยาน : เส้นทางจักรยานเพ่ือ
การออกกำลังกาย ท่องเที่ ยว
พักผ่อน 

ระยะทางของผู้ ใช้  (เฉลี่ ย) :  
1-2 กิโลเมตร 

ระยะท างข องผู้ ใช้  (เฉ ลี่ ย ) : 
มากกว่า 2 กิโลเมตร 

ระยะทางของผู้ ใช้  (เฉลี่ย) : 
มากกว่า 2 กิโลเมตร 

จำนวนผู้ใช้จักรยาน : ร้อยละ 38  จำนวนผู้ใช้จักรยาน : ร้อยละ 36 จำนวนผู้ใช้จักรยาน : ร้อยละ 24 
ความต้องการปรับปรุงเส้นทาง ความต้องการปรับปรุงเส้นทาง ความต้องการปรับปรุงเส้นทาง
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ทางจักรยานสาทร ทางจักรยานคลองไผ่สิงโต ทางจักรยานประดิษฐ์มนูธรรม 
จักรยาน : เพ่ิมสิ่งอำนวยความ
สะดวก เช่น ห้องน้ำ ป้ายบอก
เส้นทาง 

จักรยาน : ปรับปรุงความปลอดภัย 
เช่ น  เ พ่ิ ม แ ส งส ว่ า ง  แ ล ะด้ าน
ปรับปรุงจุดจอดจักรยาน 

จั ก ร ย าน  : ป รั บ ป รุ งค ว าม
ปลอดภัย เช่น เพ่ิมแสงสว่าง 

ลักษณะย่านทั้ง 3 พ้ืนที่ศึกษามีลักษณะที่ใกล้เคียงกันด้านชุมชนที่อยู่อาศัย ลักษณะการใช้
เส้นทางเพ่ือการเดินทางในชีวิตประจำวันเป็นส่วนใหญ่ และมีเพ่ือการออกกำลังกายในช่วงวันหยุด 
ระยะทางที่ผู้ใช้จักรยานใช้อยู่ในช่วงประมาณ 2 กิโลเมตร ดังนั้น การส่งเสริมการใช้จักรยาน จึงต้อง
คำนึงถึง ปัจจัยด้านการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ ลักษณะชุมชน การเดินทางที่สอดคล้องกับทางจักรยาน 
รวมถึงจุดจอดหรือจุดบริการจักรยานสาธารณะที่จะช่วยส่งเสริมการใช้จักรยานให้เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้
การจัดทำเส้นทางจักรยานที่เข้ากับรูปแบบการเดินทางของประชาชนก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ เกิด
การใช้จักรยานได้เพ่ิมข้ึน 

6.1.4 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้เส้นทางจักรยาน (ข้อเสนอแนะการออกแบบ)  
ปัจจัยที่ทำให้ประชาชนต้องการใช้จักรยานเพ่ิมมากขึ้นนั้น  เมื่อพิจารณาจากการศึกษา  

(รูปที่ 179) พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 พ้ืนที่มีความคิดเห็นที่ตรงกัน (จากค่าเฉลี่ย) ในเรื่องการใช้
จักรยานช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รองลงมาคือเส้นทางจักรยานมีความปลอดภัย และความคิดเห็น
ในการปรับปรุงเส้นทางจักรยาน (รูปที่ 180) คือ ปรับปรุงความปลอดภัย เช่น การเพ่ิมแสงสว่าง 
รองลงมาคือเพ่ิมข้อกำหนดการใช้เส้นทางจักรยาน และความชัดเจนของเส้นทาง เช่น ไฟแสดง
สัญญาณ  เสากั้นช่องจราจร เพ่ือทำให้เพิ่มการเข้าถึงบริการอ่ืน ๆ ด้วยการใช้จักรยานได้มากขึ้น 

 

รูปที่ 179  แสดงการเปรียบเทียบ 3 พ้ืนที่ในปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีการใช้จักรยานเพ่ิมข้ึน 
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รูปที่ 180 แสดงการเปรียบเทียบ 3 พ้ืนที่ในปัจจัยที่การปรับปรุงเส้นทางจักรยาน 
ผู้ใช้จักรยานในกรุงเทพมหานครข้างต้น ทำให้สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลมากที่สุดต่อผู้ใช้ คือ 

ด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้จักรยาน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่จักรยาน 
และช่วยให้ผู้ใช้ทางจักรยานมีความมั่นใจในการใช้จักรยานได้มากขึ้น ซึ่งไม่ว่าจะมีการออกแบบ
โครงข่ายเส้นทางในรูปแบบใด ความปลอดภัยต่อผู้ใช้จำเป็นต้องมาเป็นอันดับแรก รวมถึงการคำนึงใน
เรื่องฟังค์ชั่นเพ่ือสนับสนุนผู้ใช้จักรยาน เช่น แสงสว่าง มุมอับของถนน จุดจอดจักรยาน เป็นต้น   
ก็ต้องคำนึงถึงการใช้งานที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้จริงและไม่เป็นอันตราย และจากการศึกษาทำให้
ได้ข้อเสนอแนะเพ่ือนำไปปรับปรุงเส้นทางจักรยานของแต่ละพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับการใช้
งานและบริบทพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน สรุปเป็นแนวทางการอออกแบบปรับปรุงเส้นทางจักรยานของแต่ละ
เส้นทาง ดังนี้ 

เส้นทางจักรยานย่านสาทร 
ลักษณะการใช้งานจักรยานจากการศึกษาในเรื่องเส้นทางการใช้เส้นทางจักรยาน พบว่า  

• รูปแบบการใช้งานเส้นทางจักรยานที่ค้นพบ 
- ผู้ใช้จักรยานส่วนมากจะใช้เส้นทางจักรยานถนนสาทรใต้ โดยใช้เพื่อ 

- ไปสวนสาธารณะ  
- เดินทางไปทำงาน  

• ลักษณะเส้นทางจักรยานที่เหมาะสมกับย่าน 
- ควรมีความกว้างเพ่ิมข้ึน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการใช้งานและปลอดภัย  
- ต้องการจุดจอดพักในระยะทางสั้นๆ มีความถ่ีสูง  
- มีจุดสัญญาณจราจรสำหรับจักรยานที่สามารถข้ามถนนเพ่ือความปลอดภัย  
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• การปรับปรุงเส้นทางจักรยาน 
- เส้นทางที่ควรมีการปรับปรุงส่งเสริมเส้นทางจักรยาน ให้เกิดเป็นโครงข่าย 

เข้าถึงชุมชน ได้แก่ ถนนสาทรใต้และซอยงามดูพลี   
- ใช้แนวคิดการออกแบบเส้นทางจักรยานของต่างประเทศมาสอบถามความ

ต้องการในการปรับปรุงให้ใกล้เคียงกับบริบทพ้ืนที่ มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการ
ตัดสินใจใช้เส้นทางจักรยานของชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

เส้นทางจักรยานย่านคลองไผ่สิงโต 
ลักษณะการใช้งานจักรยานจากการศึกษาในเรื่องเส้นทางการใช้เส้นทางจักรยาน พบว่า  

• รูปแบบการใช้งานเส้นทางจักรยานที่ค้นพบ 
- ผู้ใช้จักรยานส่วนมากจะใช้เส้นทางจักรยานถนนสุขุมวิท และเชื่อมกับเส้นทาง

จักรยานเฉพาะคลองไผ่สิงโต โดยใช้เพ่ือเดินทางเชื่อมต่อชุมชนและเข้าถึงโรงเรียน  
• ลักษณะเส้นทางจักรยานที่เหมาะสมกับย่าน 

- ควรมีจุดรักษาความปลอดภัย ไฟฟ้าส่องสว่างที่เพียงพอ และเพ่ิมโครงข่ายให้มี
ความต่อเนื่องมากขึ้น  

- เส้นทางจักรยานต้องเชื่อมโครงข่ายเส้นทางจักรยานกับพ้ืนที่สาทร เพ่ือเพ่ิง
ประสิทธิภาพในการเดินทางด้วยจักรยานได้มากขึ้น 

• การปรับปรุงเส้นทางจักรยาน 
- ปรับปรุงให้เส้นเป็นเส้นทางตัดระหว่างชุมชน ซึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือนเครือข่าย

รองให้กับเส้นทางจักรยาน  
- โดยมีแนวทางในการออกแบบ เป็นเส้นทางเฉพาะจักรยานและเพ่ิมทางเท้าที่

เข้าถึง มีแสงไฟและการมองเห็นที่เพียงพอเพ่ือความปลอดภัยมีทัศนวิสัยที่กว้าง 
และมองเห็นขอบทางได้ชัดเจนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 

เส้นทางจักรยานย่านประดิษฐ์มนูธรรม 
ลักษณะการใช้งานจักรยานจากการศึกษาในเรื่องเส้นทางการใช้เส้นทางจักรยาน พบว่า  

• รูปแบบการใช้งานเส้นทางจักรยานที่ค้นพบ 
- ผู้ใช้จักรยานส่วนมากจะใช้เส้นทางจักรยานถนนประดิษฐ์มนูธรรม และเชื่อมกับ

เส้นทางจราจรที่เข้าไปยังหมู่บ้าน เช่น ถนนนาคนิวาส ซอยเสมอดามาพงษ์  
เป็นต้น ผู้ใช้จักรยานส่วนใหญ่ใช้เส้นทางจักรยานเพ่ือการออกกำลังกาย และ
การท่องเที่ยวพักผ่อน ทางจักรยานประดิษฐ์มนูธรรมจึงเหมาะแก่ผู้ที่รักการปั่น
ในระยะไกล  

• ลักษณะเส้นทางจักรยานที่เหมาะสมกับย่าน 
- และผู้ใช้งานต้องการการพัฒนาเส้นทางด้านปรับปรุงความปลอดภัย เช่น  

เพ่ิมแสงสว่าง เป็นต้น 
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6.2 การดำเนินการวิจัยวัตถุประสงค์และการพิสูจน์สมมุติฐานการวิจัย  
 จากการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ คือ ศึกษาทฤษฎีการออกแบบเส้นทาง
จักรยานที่เป็นสากลเปรียบเทียบกับการออกแบบเส้นทางจักรยานกรณีศึกษา ศึกษาพฤติกรรมและ
ลักษณะการใช้งานของผู้ใช้งานการสัญจรด้วยจักรยานและความต้องการของประชาชนในย่านในการ
สัญจรด้วยจักรยาน และศึกษาแนวทางการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและการเชื่อมต่อเส้นทาง  
เพ่ือการสัญจรด้วยจักรยาน และการเปลี่ยนถ่ายไปยังโครงข่ายการสัญจรด้วยการขนส่งสาธารณะอ่ืน ๆ 
โดยจากการศึกษา พบว่า 

 6.2.1 ผลการศึกษาทฤษฎีการออกแบบเส้นทางจักรยานที่เป็นสากลเปรียบเทียบกับการ
ออกแบบเส้นทางจักรยานกรณีศึกษาทั้ง 3 เส้นทางนั้น เส้นทางจักรยานทั้ง 3 เส้นทาง ได้แก่  
ที่มีการใช้งานในปัจจุบันยังขาดการออกแบบเพ่ือแก้ไขและสนับสนุน เพ่ือความปลอดภัยและความ
สะดวกในการใช้งานของผู้ ใช้จักรยาน เช่น ข้อมูลจากข่าวการรายงานผลการศึกษาทางจักรยาน 
ในประเทศญี่ปุ่น ที่มีการคิดวิเคราะห์จากพ้ืนฐานเส้นทางการใช้จักรยานที่มีอยู่เดิม และเพ่ิมเติมความ
สะดวกและความปลอดภัยสำหรับผู้ ใช้ เส้นทางจักรยาน นอกจากนี้ยังระบุข้อกำหนดต่างๆ  
เป็นลักษณะของกฎหมายที่ใช้บังคับอีกด้วย (MLIT, n/a) 
 6.2.2  ผลการศึกษาพฤติกรรมและลักษณะการใช้งานของผู้ใช้งานการสัญจรด้วยจักรยาน  
และความต้องการของประชาชนในย่านในการสัญจรด้วยจักรยาน สอดคล้องกับ รายงานคู่มือ
มาตรฐานด้านการจัดระบบการจราจรเรื่อง แนวทาง/คู่มือในการพิจารณาความเหมาะสมในการจัด
ทำทางจักรยาน ใน เขต เมื อง (สำนั กงานนโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร , 2559)  
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางด้วยจักรยาน  ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลัก ๆ ของการขี่จักรยาน ได้แก่  
1. การขี่จักรยานเพ่ือการเดินทาง 2. การขี่จักรยานเพ่ือการสันทนาการ  ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า 
ผู้ใช้จักรยานส่วนใหญ่ใช้จักรยานเพ่ือการออกกำลังกายร้อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นครึ่งหนึ่ง
ของกิจกรรมอ่ืน ๆ และรองลงมาคือการใช้จักรยานเพ่ือไปซื้อของร้อยละ 28 นอกจากนี้รูปแบบของ
เส้นทางจักรยานที่ เหมาะแก่ การออกกำลั งกาย นอกจากนี้ ยั งสอดคล้องกับการศึ กษ า  
(นายฐนวัฒน์ ศิริวราวาท , 2557) การประเมินความพึงพอใจในการใช้จักรยานเพ่ือการเดินทาง 
กรณีศึกษาจักรยานสาธารณะปันปั่น ที่พบว่า ผู้ใช้บริการจักรยานในโครงการปั่นปั่นย่านปทุมวัน  
ย่านสีลม ย่านสาทร และย่านลุมพินี มีอายุในช่วง 26 - 35 ปี และความถี่ช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. - หลัง 
18.00 น. และยังสอดคล้องกับการศึกษาออกแบบเส้นทางจักรยานของ (Heydon and Lucas-
Smith, 2014a) ที่พบว่า แนวคิดในการออกแบบทางจักรยานเพ่ือการใช้งานที่ดี จะส่งเสริมให้เกิด
ประโยชน์และเพ่ิมแรงจูงใจในการใช้งานเส้นทางจักรยานเพ่ิมขึ้น  โดยเส้นทางจักรยานกรณีศึกษา
พบว่าเส้นทางจักรยานที่มีการออกแบบเฉพาะนั้น พบว่าผู้ใช้จักรยานเลือกที่จะใช้เส้นทางดังกล่าว
มากกว่าเส้นทางอ่ืน 

6.2.3  การศึกษาแนวทางการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและการเชื่อมต่อเส้นทาง เพ่ือการ
สัญจรด้วยจักรยาน และการเปลี่ยนถ่ายไปยังโครงข่ายการสัญจรด้วยการขนส่งสาธารณะอ่ืน ๆ สอดคล้อง
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กับข้อมูลจากการศึกษาการสร้างพ้ืนที่สำหรับการปั่นจักรยาน (Heydon and Lucas-Smith, 2014a) 
แนวทางเพ่ือการพัฒนาและการฟ้ืนฟูถนน ได้แสดงแนวคิดว่า กุญแจสำคัญที่จะกระตุ้นการปั่น
จักรยานของผู้คนก็คือ การมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ สถานที่ตั้งที่เหมาะสม และการพัฒนา
เส้นทางเพ่ือการใช้จักรยานนั้นจะช่วยเพ่ิมพ้ืนที่ ให้ใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน เนื่องจากเส้นทางกรณีศึกษา
เป็นเส้นทางที่ยังพบว่า มีอุปสรรคด้านการเชื่อมต่อจุดหมาย ขาดความสะดวกสบายและความ
ปลอดภัยในการใช้งาน มีส่วนเกี่ยวข้องให้ประชาชนในย่านมีการใช้การสัญจรโดยจักรยานมีจำนวน
น้อย 

6.2.4 การพิสูจน์สมมุติฐานที่ว่าเส้นทางจักรยานกรณีศึกษาทั้ง 3 เส้นทาง เป็นเส้นทาง 
ที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของย่าน มีอุปสรรคด้านการเชื่อมต่อจุดหมาย ขาดความ
สะดวกสบายและความปลอดภัยในการใช้งาน มีส่วนเกี่ยวข้องให้ประชาชนในย่านมีการใช้การสัญจร
โดยจักรยานมีจำนวนน้อย พบว่า ทั้ง 3 พ้ืนที่ศึกษามีลักษณะด้านกายภาพที่เป็นต่ออุปสรรคต่อการใช้
งานเส้นทางจักรยาน (ตารางท่ี 27) ดังนี้ 
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ตารางท่ี 27 สรุปการศึกษา 
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พ้ืนที่ย่านสาทร ที่มีลักษณะย่านเป็นพ้ืนที่เชิงพาณิชยกรรมมีออฟฟิศและสำนักงานจำนวนมาก 
พบว่า เส้นทางจักรยานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด คือ ถนนสาทรใต้ โดยทางจักรยานที่มีคนใช้มากที่สุดนั้น 
มีการจราจรหนาแน่น และเป็นเส้นทางจักรยานเฉพาะที่เชื่อมโยงไปยังออฟฟิศ สวนสาธารณะ  
รถประจำทาง รถไฟฟ้า BTS ได้ มีบริการเช่า-ยืมจักรยานตลอดเส้นทาง  เส้นทางที่เชื่อมต่อเข้าชุมชน
มีการใช้งานเป็นอับดับรองตามลำดับ โดยปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการใช้จักรยานที่ยังเป็นอุปสรรค
ของย่าน คือ เส้นทางจักรยานขาดความปลอดภัย เช่น ในเรื่องของแสงสว่างของเส้นทาง เป็นต้น 

พ้ืนที่ย่านคลองไผ่สิงโต ที่มีลักษณะย่านเป็นพ้ืนที่ชุมชนและโรงเรียน พบว่า เส้นทางจักรยาน
ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด คือ ถนนสุขุมวิท รองลงมา คือ ถนนวิทยุ เส้นจักรยานคลองไผ่สิงโต และซอย
สุขุมวิท 10 โดยทางจักรยานที่มีคนใช้มากที่สุด เป็นถนนหลักที่มีย่านร้านค้าและเป็นเส้นทางที่
สามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS รถประจำทาง และมีการเชื่อมต่อไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ โดยปัจจัยที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องต่อการใช้จักรยานที่ยังเป็นอุปสรรคของย่าน คือ ด้านความชัดเจนและต่อเนื่องของ
โครงข่าย เช่นเส้นทางที่เชื่อมต่อเข้าชุมชน เป็นต้น 

พ้ืนที่ย่านประดิษฐ์มนูธรรม มีลักษณะย่านเป็นย่านชุมชน พบว่า เส้นทางจักรยานที่มีผู้ใช้งาน
มากที่สุด คือ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม และซอยเสมอดามาพงษ์ รองลงมา คือ ถนนนาคนิวาส โดยทาง
จักรยานที่มีคนใช้มากที่สุดเป็นเส้นทางจักรยานเฉพาะที่เชื่อมต่อไปยังย่านอ่ืน ๆ และเป็นถนนหลักที่
เข้าถึงชุมชนในพ้ืนที่ มีความร่มรื่นของเส้นทาง รองลงมาคือเส้นทางรองที่เข้าไปยังชุมชนต่าง ๆ  
มีลักษณะการจราจรหนาแน่นปานกลาง ไม่มีเส้นทางจักรยานให้ความสำคัญด้านความชัดเจนและ
ความต่อเนื่องของโครงข่ายในเรื่องความต่อเนื่องของเส้นทาง เป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านความ
ปลอดภัยในเรื่องมิจฉาชีพและอาชญากรรมในพ้ืนที่ ด้านบรรยากาศในเรื่องความสะอาดของเส้นทาง
จักรยาน และด้านความสะดวกสบายในเรื่องปริมาณรถยนต์บนเส้นทาง ตามลำดับ 

จากข้อสมมุติฐานทำให้พบว่า ปัจจัยด้านความปลอดภัยมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการใช้เส้นทาง
จักรยานมากกว่าปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ส่วนด้านการเชื่อมต่อจุดหมายและความสะดวกสบายเป็นปัจจัยรอง
ของแต่ละพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกันจากปัจจัยด้านกายภาพและเส้นทางจักรยานที่มีสิ่งอำนวยความ
สะดวกที่มีความต่างกันของแต่ละพ้ืนที่ นอกจากปัจจัยข้างต้น ยังมีปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการใช้
จักรยานที่สำคัญ ได้แก่ ด้านบรรยากาศ จุดประสงค์ของการใช้จักรยาน เป็นต้น 

จากการศึกษาเส้นทางของพ้ืนที่กรณีศึกษาทั้ง 3 พ้ืนที่ ทำให้พบว่า เส้นทางจักรยานที่มีการ
ออกแบบเฉพาะที่มีปัจจัยครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความสะดวกสบาย ด้านสภาพแวดล้อม ด้าน
ความปลอดภัย และด้านความชัดเจนและต่อเนื่องของโครงข่าย จะมีผู้ใช้จักรยานเลือกในใช้งานมาก
ที่สุด ได้แก่ ถนนสาทรใต้ ถนนสุขุมวิท ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เนื่องจากเส้นทางมีความปลอดภัยในการ
เดินทาง แม้เส้นทางจะมีจราจรที่หนาแน่นมาก ก่อนจะเชื่อมไปยังเส้นทางอ่ืน ๆ และเส้นทางที่มีการใช้
รองลงมาคือเส้นทางที่เชื่อมโยงเข้าสู่ชุมชน ได้แก่ ซอยงามดูพลี เส้นทางคลองไผ่สิงโต  ซอยเสมอดามาพงษ์ 
ซึ่งเส้นทางรองเหล่านี้ควรจะมีการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นโครงข่ายเส้นทางจักรยานเพ่ือเพ่ิมความ
สะดวกสบายและปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่จักรยาน และเป็นการส่งเสริมการใช้จักรยานในอนาคต  
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เมื่อนำข้อมูลมาสรุปผลการวิจัยเปรียบเทียบเส้นทางจักรยานกรณีศึกษาทั้ง 3 พ้ืนที่กับเส้นทาง
จักรยานในต่างประเทศที่ประสบผลสำเร็จนั้น ได้ข้อสรุปดังนี้ 

1) เส้นทางจักรยานในย่านกรณีศึกษาทั้ง 3 พ้ืนที่กับเส้นทางจักรยานในต่างประเทศที่ประสบผลสำเร็จ 
เมื่อนำมาเปรียบเทียบด้านกายภาพ พบว่ามีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จของเส้นทางจักรยาน
กรณีศึกษาทั้ง 3 พ้ืนที่ คือ เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษายังขาดการเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและจุดหมาย 
และการออกแบบเส้นทางยั งขาดด้ านความปลอดภั ยที่ จะส่ งเสริมให้ คนใช้ จั กรยานนั้ นเอง  
 
ตารางท่ี 28 เปรียบเทียบเส้นทางกรณศีึกษากับเส้นทางจกัรยานตา่งประเทศ 

ปัจจัยทางกายภาพ เส้นทางจักรยาน
ต่างประเทศ 

กรณีศึกษา 

อัมสเตอร์ดัม ,
ประเทศ

เนเธอร์แลนด ์

ประเทศญี่ปุ่น สาทร คลองไผ่
สิงโต 

ประดิษฐ ์
มนูธรรม 

ปัจ
จัย

ภา
ยน

อก
 (ค

วบ
คุม

ไม
่ได

้) 

พฤติกรรมการใช้จกัรยาน 
(BLT Bankok, 2562) 

คะแนนเทียบ
ระดับเมอืง 
60.24 %  

สัดส่วนผู้ใช้ 
32% 

คะแนนเทียบ
ระดับเมอืง 

40.26 %  
สัดส่วนผู้ใช้ 

15% 
(*โตเกยีว) 

คะแนนเทียบระดับเมอืง 
18.90 %  

สัดส่วนผู้ใช้ 0.25% 
(*กรุงเทพฯ) 

รูปแบบการใช้งาน (ประจำ
วัน,ท่องเทีย่ว, ออกกำลัง
กาย) 

ทุกรูปแบบ ทุกรูปแบบ ประจำวนั ประจำวนั ออกกำลังกาย,
ท่องเทีย่ว
พักผ่อน 

จุดมุ่งหมาย (ร้านค้า,ที่
ทำงาน/โรงเรยีน/
สวนสาธารณะ) 

เส้นทาง
จักรยานเข้าถึง 

เส้นทาง
จักรยานเข้าถึง 

เส้นทาง
จักรยานยัง
เข้าไม่ถึง

ชุมชนที่พัก
อาศัย 

เส้นทาง
จักรยาน
เข้าถึง 

เส้นทาง
จักรยานยังเข้า
ไม่ถึงชุมชนที่

พักอาศยั 

ปัจ
จัย

ภา
ยใ

น 
(ด

้าน
กา

รอ
อก

แบ
บเ

ส้น
ทา

ง) 

ด้านความสะดวกสบาย 
- มีสิ่งอำนวยความสะดวก 
เช่น หอ้งน้ำ ป้ายบอก
เส้นทางผู้ใช้ทางร่วมร้านค้า 
บริการรองรับผู้สัญจรทาง
จักรยาน ฯลฯ 

มี มี มี มี มี 

ด้านสภาพแวดล้อม 
-ทางจกัรยานพร้อมใช้งาน 
เพิ่มรม่เงา บรรยากาศที่
เหมาะสม 
 
 
 
 

มี มี มี มี มี 

ด้านความปลอดภยั มี มี เพิ่มความ
กว้างของทาง

ควรมีจดุ
รักษาความ

ปรับปรุงความ
ปลอดภัย เช่น  
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ปัจจัยทางกายภาพ เส้นทางจักรยาน
ต่างประเทศ 

กรณีศึกษา 

อัมสเตอร์ดัม ,
ประเทศ

เนเธอร์แลนด ์

ประเทศญี่ปุ่น สาทร คลองไผ่
สิงโต 

ประดิษฐ ์
มนูธรรม 

- เพิ่มขอ้กำหนดการใช้
เส้นทางจกัรยาน ความ
ปลอดภัยด้านอาชญากร 
เช่น เพิ่มแสงสว่าง 

จักรยานเมือ่
เทยีบกับ
ปริมาณ
การจราจรใน
การใช้งาน
และปลอดภยั 
มีจุดสัญญาณ
จราจรสำหรับ
จักรยานที่
สามารถข้าม
ถนนเพื่อความ
ปลอดภัย  

ปลอดภัย 
ไฟฟ้าส่อง
สว่างที่
เพียงพอ  
 

เพิ่มแสงสว่าง  

ด้านความชัดเจนและ
ต่อเนื่องของโครงข่าย 
- จุดพกัจอด และพื้นที่
เชื่อมต่อชมุชน ความ
ชัดเจนและความตอ่เนื่อง
ของโครงข่าย 

มี มี เพิ่มจุดจอด
พักใน
ระยะทางสัน้ๆ 
และความ
ต่อเนื่องของ
เส้นทาง 

เพิ่ม
โครงข่าย
ให้มีความ
ต่อเนื่อง
มากขึน้
เชื่อมต่อกับ
ย่านสาทร 

มี 

 
2) เส้นทางจักรยานในย่านกรณีศึกษาทั้ง 3 พ้ืนที่ เมื่อเปรียบเทียบกับเส้นทางจักรยานใน

ต่างประเทศที่ประสบผลสำเร็จ (ตารางที่ 28) เห็นได้ชัดเจนว่า เส้นทางจักรยานในกรุงเทพมหานครยังไม่มี
เส้นทางที่พร้อมต่อการใช้งานจักรยานในทุกรูปแบบ แต่เส้นทางจักรยานกรณีศึกษา โดยเฉพาะเส้นทาง
จักรยานที่มีการออกแบบสำหรับจักรยาน ยังสามารถต่อยอดพัฒนาไปสู่การวางแผนการออกแบบเส้นทาง
จักรยานดังตัวอย่าง เช่น ประเทศญี่ปุ่น มีการคิดวิเคราะห์จากพ้ืนฐานเส้นทางการใช้จักรยานที่มีอยู่
เดิม และเพ่ิมเติมความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทางจักรยาน (MLIT, n/a) ให้เป็น
เส้นทางจักรยานที่ดีในอนาคตได้ 

3) อุปสรรคต่อความสำเร็จของเส้นทางจักรยานในย่านกรณีศึกษาทั้ง 3 พ้ืนที่มีร่วมกัน คือ  
ด้านความปลอดภัย และเส้นทางจักรยานย่านสาทรและย่านคลองไผ่สิงโตที่ต้องมีการปรับปรุงเพ่ิมด้าน
ความชัดเจนและต่อเนื่องของโครงข่าย 

6.3 ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะในการวิจัยในอนาคต 
  6.3.1 ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการใช้จักรยานในอนาคต คือ ปัจจัยด้านการลดค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง ซึ่งหน่วยงานรัฐ/เอกชน สามารถนำมาประชาสัมพันธ์จูงใจในการใช้จักรยานได้ต่อไป 

 6.3.2 ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกระทบต่อผู้ใช้ เช่น ฤดูฝนที่ส่งผลต่อการใช้จักรยาน
กลางแจ้ง โรคระบาด (COVID-19) ต้องมีเว้นระยะห่างของผู้ใช้จักรยานที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อความ
ปลอดภัย เป็นต้น เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือออกแบบเส้นทางจักรยานเพิ่มมากข้ึน 
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6.3.3 เนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อน การใช้จักรยานในเส้นทางเวลากลางวันมีจำนวน
น้อยมาก ดังนั้นการเก็บข้อมูลผู้ใช้จักรยานบางพ้ืนที่ จึงใช้วิธีการสอบถามจากชุมชนในพ้ืนที่ศึกษา  

6.3.4 การศึกษาเส้นทางจักรยานศึกษาเฉพาะการใช้จักรยานในละแวกเส้นทางชุมชนเมือง 
ไม่ได้เจาะเฉพาะกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้จักรยานและลงลึกในระดับการใช้เส้นทางเฉพาะกลุ่ม ดังนั้นข้อมูล
การศึกษาจึงไม่ได้ครอบคลุมในทุกประเด็น 

6.4 การนำสิ่งที่ค้นพบไปใช้ประโยชน์ 
 6.4.1 หน่วยงานภาครัฐสามารถนำแนวทางการศึกษาไปปรับใช้ในการศึกษาการจัดทำ
เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้ โดยการนำปัจจัยที่ได้จากการศึกษา ได้แก่ ด้านความสะดวกสบาย 
ด้านสภาพแวดล้อม ด้านความปลอดภัย และด้านความชัดเจนและต่อเนื่องของโครงข่าย ตามแนวคิด
ก ารส่ ง เส ริ ม เส้ น ท างจั ก รย าน  ดั งนี้  ข้ อ เสน อแน ะ ใน ก ารออกแบ บ เ ส้ น ท างจั ก รย าน  
โดยหน่วยงานภาครัฐจะต้องทำการศึกษาเส้นทางในพ้ืนที่เพ่ือหารูปแบบถนนจักรยานที่มีความ
เหมาะสม นำมาเชื่อมโยงกับย่านที่ศึกษาและนำปัจจัยที่จะส่งเสริมการใช้งานเส้นทางจักรยานก่อน
การดำเนินการวางโครงข่ายเส้นทางจักรยานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ใช้งานในแต่ละพ้ืนที่  
(รูปที่ 181 - 182) 

 
รูปที่ 181 แสดงแนวคิดการส่งเสริมเส้นทางจักรยาน 
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รูปที่ 182 แนวความคิดในการวางผังโครงข่ายเส้นทางจักรยาน 

 

6.4.2 ข้อเสนอแนะในการออกแบบเส้นทางจักรยาน เพ่ือสามารถต่อยอดในการวางโครงข่าย 

เส้นทางจักรยานในย่านที่ศึกษาท้ัง 3 พ้ืนที่ มีดังนี้ 

1) การส่งเสริมเส้นทางจักรยานในถนนชุมชน  

 จากการศึกษาพบว่า เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ย่านสาทรและย่านคลองไผ่สิงโตที่ต้องมีการ

ปรับปรุงเพ่ิมด้านความชัดเจนและต่อเนื่องของโครงข่าย เนื่องจากขาดความต่อเนื่องของเส้นทางจักรยานที่มี

การออกแบบที่จะเชื่อมเข้าไปยังชุมชนที่จะมีการใช้งานทางจักรยาน แม้ย่านประดิษฐ์มนูธรรมจะมีการ

เชื่อมโยงของถนนระดับชุมชน ก็สามารถเพ่ิมเส้นทางเพ่ือการใช้งานในระยะยาวได้ 

โดยแนวทางการใช้รูปแบบทางจักรยาน ได้แก่ 1.SL (Share Lane) เป็นทางจักรยานที่ใช้
ช่องทางจราจรร่วมกันกับยานพาหนะอ่ืน ๆ ในช่องจราจรปกติ  (เขตทางแคบ) โดยใช้เครื่องหมาย
จักรยานบนพ้ืนทาง โดยใช้ความกว้างของถนนเท่าความกว้างของถนนตามปกติ ในกรณีท่ีเขตทางแคบ 
เช่น ถนนคอนแวนต์ ถนนร่วมฤดี  2.MP (Multi-Use Path) เป็นทางจักรยานแบบเฉพาะ เช่น ไหล่
ทางที่มีแนวหรืออุปกรณ์กั้น หรือทางจักรยานที่แยกคันทาง (คู่มือมาตรฐานการออกแบบทางจักรยาน 
โดยกรมทางหลวงชนบท,2558.) และเส้นทางต้องมีปัจจัยส่งเสริมเส้นทางจักรยาน เช่น ไฟส่องสว่าง 
ภูมิทัศน์ เป็นต้น (รูปที่ 183) 
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รูปที่ 183 แนวทางการส่งเสริมเส้นทางจักรยานเพ่ือให้เกิดการเชื่อมต่อทั้ง 3 พ้ืนที่ 
2) การส่งเสริมเส้นทางจักรยานในเส้นทางถนนหลักถนนรอง 

 จากการศึกษาย่านสาทรมีบทบาทเป็นย่านพาณิชยกรรมที่มีโครงข่ายเส้นทางจักรยานที่มี

ความเหมาะสมในการส่งเสริมเส้นทางจักรยานในถนนหลักถนนรอง เพ่ือส่งเสริมย่านพาณิชยกรรม

และพัฒนาเส้นทางจักรยานสาทรเป็นถนนสีเขียวของเมือง (Monruedee Jansuttipan, 2561) 

เพ่ือให้เป็นจุดเด่นของย่านได้ และเสริมด้วยเส้นทางชุมชน เส้นทางลัด พร้อมปัจจัยส่งเสริมเส้นทาง 

เช่น จุดจอดจักรยานที่มีคุณภาพ ภูมิทัศน์ริมถนนและริมคลอง เป็นต้น (รูปที่ 184) 
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รูปที่ 184 แสดงการส่งเสริมเส้นทางจักรยานจักรยานย่านสาทร 

3) การส่งเสริมเส้นทางจักรยานในเส้นทางลัด 

 จากการศึกษาย่านคลองไผ่สิงโตมีบทบาทเป็นชุมชนที่มีการเชื่อมต่อกับย่านพาณิชยกรรม 

และที่มีโครงข่ายเส้นทางจักรยานที่มีความเหมาะสมในการส่งเสริมเส้นทางจักรยานเส้นทางลัด เพ่ือ

ส่งเสริมการใช้จักรยานในการผ่านจากย่านสุขุมวิทไปยังย่านสาทรได้โดยง่าย นอกจากนี้ เส้นทางยัง

ผ่านชุมชนและคลองตามธรรมชาติ การปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองสามารถส่งเสริมให้เกิดเป็นเส้นทาง

ท่องเที่ยวผ่านสวนสาธารณะ (สวนลุมพินีและสวนเบญจกิติ) เสริมด้วยเส้นทางชุมชนและเส้นทางถนน

จักรยานหลักท่ีเชื่อมต่อกับถนนสาทร พร้อมปัจจัยส่งเสริมเส้นทาง เช่น ร้านค้าและบริการสำหรับผู้ใช้

ทางจักรยาน ไฟฟ้าส่งสว่าง เป็นต้น (รูปที่ 185) 
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รูปที่ 185 แสดงการส่งเสริมเส้นทางจักรยานจักรยานย่านคลองไผ่สิงโต 
4) การส่งเสริมเส้นทางจักรยานในเส้นทางหลักระหว่างเขตเมือง 

 จากการศึกษาย่านประดิษฐ์มนูธรรมมีบทบาทเป็นย่านชุมชนขนาดใหญ่ที่มีเส้นทาง

จักรยานที่พร้อมต่อเชื่อมต่อกับย่านอ่ืนๆ โดยเส้นทางมีความต่อเนื่องและมีพาณิชยกรรมที่มีจุด

รองรับสำรับผู้ใช้จักรยานในย่านเป็นบางช่วง ซึ่ งเหมาะแก่ผู้ปั่นจักรยานระยะไกลได้ เสริมด้วย

เส้นทางชุมชนและเส้นทางถนนจักรยานหลักท่ีเชื่อมต่อเข้าสู่ชุมชน พร้อมปัจจัยส่งเสริมเส้นทาง เช่น 

ส่งเสริมด้านการเชื่อมต่อกับการขนส่งกับพ้ืนที่สาธารณะอ่ืน เป็นต้น (รูปที่ 186) 
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รูปที่ 186 แสดงการส่งเสริมเส้นทางจักรยานจักรยานย่านประดิษฐ์มนูธรรม 

6.5 สรุปการวิจัย 
 จากประสบการณ์ของผู้วิจัยที่ได้ดำเนินการครบกระบวนการ เริ่มตั้งแต่การตั้งคำถามในเรื่อง
การใช้จักรยานในประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับเส้นทางจักรยานที่ประสบผลสำเร็จในการใช้งาน
จากต่างประเทศ โดยมีปัจจัยใดบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการใช้งานที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งได้ใช้
กรณีศึกษา 3 เส้นทางในกรุงเทพมหานครที่มีความแตกต่างของรูปแบบเส้นทางจักรยาน นอกจากนี้ยัง
ได้รับประสบการณ์จากการเก็บข้อมูลที่ต้องใช้เวลาและความพยายามในการสำรวจพ้ืนที่ ทำให้เกิด
มุมมองในเรื่องการใช้ทางจักรยานแตกต่างจากเดิม เช่น เส้นทางที่คาดว่าจะมีการใช้งานเป็นประจำ 
เนื่องจากมีโรงเรียนหรือชุมชน กลับไม่มีผู้ใช้ เพราะมีการจราจรที่มีความหนาแน่นสูงและต้องการ
ความรวดเร็วในการเดินทาง เป็นต้น  
 ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้เรียนรู้วิธีการแปลงข้อมูลจากการเก็บรวบรวมนี้มาทำการวิเคราะห์เชิงสถิติ  
เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน และค้นพบว่า การเดินทางโดยจักรยานที่ยังไม่
เป็นที่นิยมในพ้ืนที่กรณีศึกษานั้น สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากเส้นทางจักรยานที่ยังขาดปัจจัยที่มีส่วน
เกี่ยวข้องต่อความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยเมื่อใช้จักรยาน ขาดการส่งเสริมการเชื่อมต่อโครงข่าย และ
แรงจูงใจในการใช้เส้นทาง ทั้งสภาพอากาศ มลพิษที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อผู้ใช้จักรยาน โดยผู้ที่สนใจ
ศึกษาเส้นทางจักรยาน สามารถนำข้อมูลจาการวิจัยไปปรับใช้ในการศึกษาพ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไป 
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แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้จักรยานเพ่ือการเดินทาง 
 แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำไปเปน็แนวทางการการศึกษา  

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จของเส้นทางจักรยาน กรณีเปรียบเทียบเส้นทางจักรยาน  3 เส้นทางในกรุงเทพมหานคร 
กรณีศึกษาที่ 1 เส้นทางจักรยานและยา่นสาทร                       

หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัศิลปากร  ผู้จัดทำ นางสาวธนัชชา นารัตน์โท 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้จกัรยานในการเดินทาง  
1.1 เพศ  

 ชาย  หญิง  
1.2 อาย ุ 

 18 - 25 ปี  26 - 35 ปี  36 - 50 ปี  
 50 ปีขึ้นไป  

1.3 อาชีพ  
 นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา  ครู/อาจารย์  พนักงานบริษัทเอกชน  
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ธุรกิจส่วนตัว  รับจ้างท่ัวไป  
 อื่นๆ..........................  

1.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
 น้อยกว่า 5,000 บาท  5,001-15,000 บาท  15,001-25,000 บาท  
 25,001-30,000 บาท  มากกว่า 30,000 บาท  

1.5 ความสามารถในการใช้จักรยานของท่านอยู่ในระดับใด  
 น้อยที่สุด  น้อย  ปานกลาง  มาก  มากที่สุด  

2. ข้อมูลพฤติกรรมในการเดินทางด้วยจักรยาน  
2.1 ความถี่ในการใช้จักรยาน  

 สัปดาหล์ะ 1-3 วัน   สัปดาห์ละ 4-5 วัน   วันหยุด (เสาร์-อาทิตย์ ,นักขัตฤกษ์)  
 ทุกวัน   ไม่เคยใช้จักรยานในการเดินทาง (ข้ามไปทำเฉพาะข้อ 2.5 ,2.6, 3.3 และข้อ 4) 

2.2 วัตถุประสงค์ที่ใช้ในการเดินทาง  
 ไป-กลับ สถานท่ีทำงาน  ไป-กลับ โรงเรยีน  ออกกำลังกาย  
 ซื้อของ  ท่องเที่ยว/พักผ่อน  
 เพื่อใช้บริการรถไฟฟ้า  เพื่อใช้บริการรถประจำทาง  
 อื่นๆ.........................  

2.3 ระยะทางที่ใช้ในการเดินทางดว้ยจักรยาน 
 น้อยกว่า 500 เมตร  501-800 เมตร   
 1 - 2  กิโลเมตร      มากกว่า 2 กิโลเมตร  

2.4 ช่วงเวลาที่ใช้ในการใช้เส้นทางจักรยาน 
 6.00 – 9.00 น.  9.01 – 12.00 น.  12.01 – 15.00 น.  
 15.01 – 18.00 น.  หลังจาก 18.00 น.  

2.5 หากท่านไม่ใช้จักรยานในการเดินทาง ท่านเดินทางด้วย  
 รถจักรยานยนต์   รถยนต์   รถประจำทาง  BTS/MRT  อื่นๆ........................ 

2.6 ท่านไม่เคยใช้เส้นทางจักรยานหรือเคยใช้ด้วยวัตถุประสงค์อื่นๆ หรือไม่ 
 เคย ใช้เพื่อ........................................................   ไม่เคย เนื่องจาก.................................................... 
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3. ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการใช้เส้นทางจักรยาน 
3.1 ท่านมีความพอใจต่อการใช้จักรยานต่อเส้นทางจักรยานในชุมชน/ย่านของท่าน ในปัจจัย
ดังต่อไปนี้ตามลำดับจากน้อยท่ีสุด ถึง มากที่สุด  

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อปัจจยั ดังนี ้
 
 

ระดับความพึงพอใจต่อความเหมาะสมในเส้นทาง
จักรยานแตล่ะเส้นทาง 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1. ความสะดวกสบาย       
1.1 ความกว้างของเส้นทาง       
1.2 ระดับพื้นผิว ความชัน ของเสน้ทางจักรยาน       
1.3 มุมเลี้ยว มมุโค้ง ของเส้นทาง       
1.4 ความหนาแน่นของคนในพ้ืนท่ี       
1.5 ปริมาณรถยนต์บนเส้นทาง       
1.6 จุดจอดจักรยาน       
1.7 เส้นทางจักรยานมีที่บังแดด บังฝน       
1.8 สิ่งกีดขวางบนเส้นทางจักรยาน       
1.9 ระยะทางที่ใช้ในการเดินทางดว้ยจักรยาน       
1.10 จุดบริการสาธารณะ (ห้องน้ำ,น้ำดื่ม,ฯลฯ)      
2. บรรยากาศ       
2.1 ร่มเงาบนเส้นทางจักรยาน       
2.2 มุมอับทางสายตา       
2.3 ที่กำบังบนเส้นทางจักรยาน       
2.4 เสียงรบกวนบนเส้นทางจักรยาน       
2.5 ความสะอาดของเส้นทางจักรยาน       
2.6 มลพิษทางอากาศ       
3. ความปลอดภยั       
3.1 การใช้เส้นทางเฉพาะของจักรยาน       
3.2 มิจฉาชีพและอาชญากรรมในพื้นที่       
3.3 สิ่งกีดขวางบนเส้นทางจักรยาน       
3.4 ความเร็วของการจราจรในเสน้ทาง       
3.5 มุมอับทางสายตา แสงสว่างของเส้นทาง       
4. ความชัดเจนและความต่อเนื่องของโครงข่าย       
4.1 ป้ายบอกเส้นทาง และ สญัญาณไฟจราจร       
4.2 มีการใช้เส้นทางเฉพาะของจักรยาน       
4.3 มีการใช้เส้นทางแบ่งจากเขตทางเท้า      
4.4 ระดับของพื้นผิวการจราจร      
4.5 ความต่อเนื่องของเส้นทาง      
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3.2 เส้นทางจักรยานที่ท่านใช้เป็นประจำ (ลากเส้นทางท่ีท่านใช้เป็นประจำบนแผนที่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขอบเขตท่ีศึกษา 

ข้อเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................................ .... 
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3.3 ท่านมีทัศนคติอย่างไรต่อการใช้จักรยานในการเดินทางภายในชุมชน/ย่านของท่าน ในปัจจัย
ดังต่อไปนี้ตามลำดับจากน้อยที่สุด ถึง มากที่สุด  

ท่านมทีัศนคติอย่างไรต่อปัจจัย ดังนี้ 
 
 

ระดับความพึงพอใจต่อความเหมาะสมในเส้นทาง
จักรยานแตล่ะเส้นทาง 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1. การใช้จักรยานเพ่ิมความรวดเร็ว และช่วยย่น
ระยะเวลาในการเดินทาง 

     

2. การใช้จักรยานต้องมีความสะดวกสบายของการ
เดินทางต้นทางสู่จุดหมายปลายทาง 

     

3. ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง      
4. การประชาสัมพันธ์เส้นทางจักรยาน      
5. การมีกฎในการใช้เส้นทางจักรยานและผู้ใช้ทาง
ร่วม 

     

6. การมีนโยบายส่งเสริมการใช้จักรยานจากรัฐบาล      
7. การมีจุดเช่า-ยืมจักรยานสาธารณะ      
8. มีเส้นทางลัดเพื่อเชื่อมต่อเส้นทาง      
9. มีจุดบริการสาธารณะ หรือ ร้านค้า (ร้านอาหาร 
ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน รา้นซ่อมจักรยาน ระหว่าง
เส้นทางที่ใช้) 

     

10. เส้นทางจักรยานมีความปลอดภัย      
11. เส้นทางจักรยานมีการเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะ      
ข้อเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
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4. ทางจักรยานที่มีการปรับปรุงมีผลต่อการหันมาใช้จักรยานในการเดินทางหรือใช้จักรยานในการ
เดินทางมากขึ้น ในหัวข้อต่อไปนี้ โดยวงกลมคำตอบ ตามลำดับจากน้อยท่ีสุดถึงมากที่สุด  

 ระดับความพึงพอใจต่อความเหมาะสมในเส้นทางจักรยาน 
แต่ละเส้นทาง 

1. ปรับปรุงทางจักรยานพร้อมใช้งาน น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ทางจักรยานปัจจุบัน ทางจักรยานในอนาคต 

  
2. ปรับปรุงความชัดเจนและความต่อเนื่องของ
โครงข่ายจักรยาน 
 
 
 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ทางจักรยานปัจจุบัน ทางจักรยานในอนาคต 

 
เส้นทางจักรยานเดิม 

 
โครงข่ายเส้นทางจักรยานใหม่ 

3. เพ่ิมข้อกำหนดการใช้เส้นทางจักรยาน และ
ความชัดเจนของเส้นทาง เช่น ไฟแสดงสัญญาน 
เสากั้นช่องจราจร 
 
 
 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
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ทางจักรยานปัจจุบัน ทางจักรยานในอนาคต 

  
 

4. ปรับปรุงความปลอดภัย เช่น เพ่ิมแสงสว่าง น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ทางจักรยานปัจจุบัน ทางจักรยานในอนาคต 

  
 

5. เพ่ิมสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำ ป้าย
บอกเส้นทาง 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ทางจักรยานปัจจุบัน ทางจักรยานในอนาคต 
 

 

เพ่ิมห้องน้ำและป้ายแสดงทางจักรยานที่เชื่อมต่อ 
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6. ปรับปรุงจุดจอดจักรยาน น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ทางจักรยานปัจจุบัน ทางจักรยานในอนาคต 

  
 

7. ปรับปรุงจุดเชื่อมต่อชุมชน น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ทางจักรยานปัจจุบัน ทางจักรยานในอนาคต 
ทางย่อยที่เชื่อมต่อชุมชนปัจจุบัน 

 

ใช้จักรยานทางร่วม โดยเพิ่มความชัดเจนของเส้นทางจักรยาน

 
8. มีร้านค้า บริการรองรับผู้สัญจรทางจักรยาน 
(ร้านอาหาร-เครื่องดื่ม ร้านซ่อมจักรยาน) 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ทางจักรยานปัจจุบัน ทางจักรยานในอนาคต 
ร้านค้าริมทางปัจจุบัน

 

เพ่ิมจุดรับซ่อมจักรยาน และร้านค้า
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9. เพ่ิมบริการจุดเช่า-ยืมจักรยาน น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ทางจักรยานปัจจุบัน ทางจักรยานในอนาคต 
โครงการปั่นปัน

 

เพ่ิมทางเลือกร้านเช่า-ยืมจักรยานเอกชนอ่ืนๆ  

 
 ข้อเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
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แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้จักรยานเพ่ือการเดินทาง 
 แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำไปเปน็แนวทางการการศึกษา  

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จของเส้นทางจักรยาน กรณีเปรียบเทียบเส้นทางจักรยาน  3 เส้นทางในกรุงเทพมหานคร 
กรณีศึกษาที่ 2 เส้นทางจักรยานและยา่นคลองไผ่สิงโต 

หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัศิลปากร ผู้จัดทำ นางสาวธนัชชา นารัตน์โท 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้จกัรยานในการเดินทาง  
1.1 เพศ  

 ชาย  หญิง  
1.2 อาย ุ 

 18 - 25 ปี  26 - 35 ปี  36 - 50 ปี  
 50 ปีขึ้นไป  

1.3 อาชีพ  
 นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา  ครู/อาจารย์  พนักงานบริษัทเอกชน  
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ธุรกิจส่วนตัว  รับจ้างท่ัวไป  
 อื่นๆ..........................  

1.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
 น้อยกว่า 5,000 บาท  5,001-15,000 บาท  15,001-25,000 บาท  
 25,001-30,000 บาท  มากกว่า 30,000 บาท  

1.5 ความสามารถในการใช้จักรยานของท่านอยู่ในระดับใด  
 น้อยที่สุด  น้อย  ปานกลาง  มาก  มากที่สุด  

2. ข้อมูลพฤติกรรมในการเดินทางด้วยจักรยาน  
2.1 ความถี่ในการใช้จักรยาน  

 สัปดาหล์ะ 1-3 วัน   สัปดาห์ละ 4-5 วัน   วันหยุด (เสาร์-อาทิตย์ ,นักขัตฤกษ์)  
 ทุกวัน   ไม่เคยใช้จักรยานในการเดินทาง (ข้ามไปทำเฉพาะข้อ 2.5 ,2.6, 3.3 และข้อ 4) 

2.2 วัตถุประสงค์ที่ใช้ในการเดินทาง  
 ไป-กลับ สถานท่ีทำงาน  ไป-กลับ โรงเรยีน  ออกกำลังกาย  
 ซื้อของ  ท่องเที่ยว/พักผ่อน  
 เพื่อใช้บริการรถไฟฟ้า  เพื่อใช้บริการรถประจำทาง  
 อื่นๆ.........................  

2.3 ระยะทางที่ใช้ในการเดินทางดว้ยจักรยาน 
 น้อยกว่า 500 เมตร  501-800 เมตร   
 1 - 2  กิโลเมตร      มากกว่า 2 กิโลเมตร  

2.4 ช่วงเวลาที่ใช้ในการใช้เส้นทางจักรยาน 
 6.00 – 9.00 น.  9.01 – 12.00 น.  12.01 – 15.00 น.  
 15.01 – 18.00 น.  หลังจาก 18.00 น.  

2.5 หากท่านไม่ใช้จักรยานในการเดินทาง ท่านเดินทางด้วย  
 รถจักรยานยนต์   รถยนต์   รถประจำทาง  BTS/MRT  อื่นๆ........................ 

2.6 ท่านไม่เคยใช้เส้นทางจักรยานหรือเคยใช้ด้วยวัตถุประสงค์อื่นๆ หรือไม ่
 เคย ใช้เพื่อ........................................................   ไม่เคย เนื่องจาก.................................................... 
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3. ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการใช้เส้นทางจักรยาน 
3.1 ท่านมีความพอใจต่อการใช้จักรยานต่อเส้นทางจักรยานในชุมชน/ย่านของท่าน ในปัจจัย
ดังต่อไปนี้ตามลำดับจากน้อยท่ีสุด ถึง มากที่สุด  

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อปัจจยั ดังนี ้
 
 

ระดับความพึงพอใจต่อความเหมาะสมในเส้นทาง
จักรยานแตล่ะเส้นทาง 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1. ความสะดวกสบาย       
1.1 ความกว้างของเส้นทาง       
1.2 ระดับพื้นผิว ความชัน ของเสน้ทางจักรยาน       
1.3 มุมเลี้ยว มมุโค้ง ของเส้นทาง       
1.4 ความหนาแน่นของคนในพ้ืนท่ี       
1.5 ปริมาณรถยนต์บนเส้นทาง       
1.6 จุดจอดจักรยาน       
1.7 เส้นทางจักรยานมีที่บังแดด บังฝน       
1.8 สิ่งกีดขวางบนเส้นทางจักรยาน       
1.9 ระยะทางที่ใช้ในการเดินทางดว้ยจักรยาน       
1.10 จุดบริการสาธารณะ (ห้องน้ำ,น้ำดื่ม,ฯลฯ)      
2. บรรยากาศ       
2.1 ร่มเงาบนเส้นทางจักรยาน       
2.2 มุมอับทางสายตา       
2.3 ที่กำบังบนเส้นทางจักรยาน       
2.4 เสียงรบกวนบนเส้นทางจักรยาน       
2.5 ความสะอาดของเส้นทางจักรยาน       
2.6 มลพิษทางอากาศ       
3. ความปลอดภยั       
3.1 การใช้เส้นทางเฉพาะของจักรยาน       
3.2 มิจฉาชีพและอาชญากรรมในพื้นที่       
3.3 สิ่งกีดขวางบนเส้นทางจักรยาน       
3.4 ความเร็วของการจราจรในเสน้ทาง       
3.5 มุมอับทางสายตา แสงสว่างของเส้นทาง       
4. ความชัดเจนและความต่อเนื่องของโครงข่าย       
4.1 ป้ายบอกเส้นทาง และ สญัญาณไฟจราจร       
4.2 มีการใช้เส้นทางเฉพาะของจักรยาน       
4.3 มีการใช้เส้นทางแบ่งจากเขตทางเท้า      
4.4 ระดับของพื้นผิวการจราจร      
4.5 ความต่อเนื่องของเส้นทาง      
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3.2 เส้นทางจักรยานที่ท่านใช้เป็นประจำ (ลากเส้นทางท่ีท่านใช้เป็นประจำบนแผนที่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขอบเขตท่ีศึกษา 

ข้อเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................................ .... 
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3.3 ท่านมีทัศนคติอย่างไรต่อการใช้จักรยานในการเดินทางภายในชุมชน/ย่านของท่าน ในปัจจัย
ดังต่อไปนี้ตามลำดับจากน้อยที่สุด ถึง มากที่สุด  

ท่านมทีัศนคติอย่างไรต่อปัจจัย ดังนี้ 
 
 

ระดับความพึงพอใจต่อความเหมาะสมในเส้นทาง
จักรยานแตล่ะเส้นทาง 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1. การใช้จักรยานเพ่ิมความรวดเร็ว และช่วยย่น
ระยะเวลาในการเดินทาง 

     

2. การใช้จักรยานต้องมีความสะดวกสบายของการ
เดินทางต้นทางสู่จุดหมายปลายทาง 

     

3. ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง      
4. การประชาสัมพันธ์เส้นทางจักรยาน      
5. การมีกฎในการใช้เส้นทางจักรยานและผู้ใช้ทาง
ร่วม 

     

6. การมีนโยบายส่งเสริมการใช้จักรยานจากรัฐบาล      
7. การมีจุดเช่า-ยืมจักรยานสาธารณะ      
8. มีเส้นทางลัดเพื่อเชื่อมต่อเส้นทาง      
9. มีจุดบริการสาธารณะ หรือ ร้านค้า (ร้านอาหาร 
ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน รา้นซ่อมจักรยาน ระหว่าง
เส้นทางที่ใช้) 

     

10. เส้นทางจักรยานมีความปลอดภัย      
11. เส้นทางจักรยานมีการเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะ      
ข้อเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 

 

 

 

 

 

 



  243 

4. ทางจักรยานที่มีการปรับปรุงมีผลต่อการหันมาใช้จักรยานในการเดินทางหรือใช้จักรยานในการ
เดินทางมากขึ้น ในหัวข้อต่อไปนี้ โดยวงกลมคำตอบ ตามลำดับจากน้อยท่ีสุดถึงมากที่สุด  

 ระดับความพึงพอใจต่อความเหมาะสมในเส้นทางจักรยาน 
แต่ละเส้นทาง 

1. ปรับปรุงทางจักรยานพร้อมใช้งาน น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ทางจักรยานปัจจุบัน ทางจักรยานในอนาคต 

  
2. ปรับปรุงความชัดเจนและความต่อเนื่อง
ของโครงข่ายจักรยาน 
 
 
 
 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ทางจักรยานปัจจุบัน ทางจักรยานในอนาคต 

 
เส้นทางจักรยานเดิม 

 
โครงข่ายเส้นทางจักรยานใหม่ 

3. เพ่ิมข้อกำหนดการใช้เส้นทางจักรยาน 
และความชัดเจนของเส้นทาง เช่น ไฟแสดง
สัญญาณ เสากั้นช่องจราจร 
 
 
 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
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ทางจักรยานปัจจุบัน ทางจักรยานในอนาคต 

  
4. ปรับปรุงความปลอดภัย เช่น เพ่ิมแสง
สว่าง 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ทางจักรยานปัจจุบัน ทางจักรยานในอนาคต 

  
 

5. เพ่ิมสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำ 
ป้ายบอกเส้นทาง 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ทางจักรยานปัจจุบัน ทางจักรยานในอนาคต 
 

 

เพ่ิมห้องน้ำและป้ายแสดงทางจักรยานที่เชื่อมต่อ 
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6. ปรับปรุงจุดจอดจักรยาน น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ทางจักรยานปัจจุบัน ทางจักรยานในอนาคต 

  

7. ปรับปรุงจุดเชื่อมต่อชุมชน น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ทางจักรยานปัจจุบัน ทางจักรยานในอนาคต 
ทางย่อยที่เชื่อมต่อชุมชนปัจจุบัน 

 

ใช้จักรยานทางร่วม โดยเพิ่มความชัดเจนของเส้นทาง
จักรยาน

 
8. มีร้านค้า บริการรองรับผู้สัญจรทาง
จักรยาน (ร้านอาหาร-เครื่องดื่ม ร้านซ่อม
จักรยาน) 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ทางจักรยานปัจจุบัน ทางจักรยานในอนาคต 
ร้านค้าริมทางปัจจุบัน

 

เพ่ิมจุดรับซ่อมจักรยาน และร้านค้า
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9. เพ่ิมบริการจุดเช่า-ยืมจักรยาน น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ทางจักรยานปัจจุบัน ทางจักรยานในอนาคต 
โครงการปั่นปัน

 

เพ่ิมทางเลือกร้านเช่า-ยืมจักรยานเอกชนอ่ืนๆ  

 
 ข้อเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ................................... 
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แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้จักรยานเพ่ือการเดินทาง 
 แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำไปเปน็แนวทางการการศึกษา  

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จของเส้นทางจักรยาน กรณีเปรียบเทียบเส้นทางจักรยาน  3 เส้นทางในกรุงเทพมหานคร 
กรณีศึกษาที่ 3 เส้นทางจักรยานประดษิฐ์มนูญธรรมและย่านเลยีบด่วนรามอนิทรา 

หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัศิลปากร ผู้จัดทำ นางสาวธนัชชา นารัตน์โท 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้จกัรยานในการเดินทาง  
1.1 เพศ  

 ชาย  หญิง  
1.2 อาย ุ 

 18 - 25 ปี  26 - 35 ปี  36 - 50 ปี  
 50 ปีขึ้นไป  

1.3 อาชีพ  
 นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา  ครู/อาจารย์  พนักงานบริษัทเอกชน  
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ธุรกิจส่วนตัว  รับจ้างท่ัวไป  
 อื่นๆ..........................  

1.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
 น้อยกว่า 5,000 บาท  5,001-10,000 บาท  10,001-15,000 บาท  
 15,001-20,000 บาท  มากกว่า 20,000 บาท  

1.5 ความสามารถในการใช้จักรยานของท่านอยู่ในระดับใด  
 น้อยที่สุด  น้อย  ปานกลาง  มาก  มากที่สุด  

2. ข้อมูลพฤติกรรมในการเดินทางด้วยจักรยาน  
2.1 ความถี่ในการใช้จักรยาน  

 สัปดาหล์ะ 1-3 วัน   สัปดาห์ละ 4-5 วัน   วันหยุด (เสาร์-อาทิตย์ ,นักขัตฤกษ์)  
 ทุกวัน   ไม่เคยใช้จักรยานในการเดินทาง (ข้ามไปทำเฉพาะข้อ 2.5 ,2.6, 3.3 และข้อ 4) 

2.2 วัตถุประสงค์ที่ใช้ในการเดินทาง  
 ไป-กลับ สถานท่ีทำงาน  ไป-กลับ โรงเรยีน  ออกกำลังกาย  
 ซื้อของ  ท่องเที่ยว/พักผ่อน  
 เพื่อใช้บริการรถไฟฟ้า  เพื่อใช้บริการรถประจำทาง  
 อื่นๆ.........................  

2.3 ระยะทางที่ใช้ในการเดินทางดว้ยจักรยาน 
 น้อยกว่า 500 เมตร  501-800 เมตร   
 1 - 2  กิโลเมตร      มากกว่า 2 กิโลเมตร  

2.4 ช่วงเวลาที่ใช้ในการใช้เส้นทางจักรยาน 
 6.00 – 9.00 น.  9.01 – 12.00 น.  12.01 – 15.00 น.  
 15.01 – 18.00 น.  หลังจาก 18.00 น.  

2.5 หากท่านไม่ใช้จักรยานในการเดินทาง ท่านเดินทางด้วย  
 รถจักรยานยนต์   รถยนต์   รถประจำทาง  BTS/MRT  อื่นๆ........................ 

2.6 ท่านไม่เคยใช้เส้นทางจักรยานหรือเคยใช้ด้วยวัตถุประสงค์อื่นๆ หรือไม่ 
 เคย ใช้เพื่อ........................................................   ไม่เคย เนื่องจาก.................................................... 
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3. ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการใช้เส้นทางจักรยาน 
3.1 ท่านมีความพอใจต่อการใช้จักรยานต่อเส้นทางจักรยานในชุมชน/ย่านของท่าน ในปัจจัย
ดังต่อไปนี้ตามลำดับจากน้อยท่ีสุด ถึง มากที่สุด  

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อปัจจยั ดังนี ้
 
 

ระดับความพึงพอใจต่อความเหมาะสมในเส้นทาง
จักรยานแตล่ะเส้นทาง 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1. ความสะดวกสบาย       
1.1 ความกว้างของเส้นทาง       
1.2 ระดับพื้นผิว ความชัน ของเสน้ทางจักรยาน       
1.3 มุมเลี้ยว มมุโค้ง ของเส้นทาง       
1.4 ความหนาแน่นของคนในพ้ืนท่ี       
1.5 ปริมาณรถยนต์บนเส้นทาง       
1.6 จุดจอดจักรยาน       
1.7 เส้นทางจักรยานมีที่บังแดด บังฝน       
1.8 สิ่งกีดขวางบนเส้นทางจักรยาน       
1.9 ระยะทางที่ใช้ในการเดินทางดว้ยจักรยาน       
1.10 จุดบริการสาธารณะ (ห้องน้ำ,น้ำดื่ม,ฯลฯ)      
2. บรรยากาศ       
2.1 ร่มเงาบนเส้นทางจักรยาน       
2.2 มุมอับทางสายตา       
2.3 ที่กำบังบนเส้นทางจักรยาน       
2.4 เสียงรบกวนบนเส้นทางจักรยาน       
2.5 ความสะอาดของเส้นทางจักรยาน       
2.6 มลพิษทางอากาศ       
3. ความปลอดภยั       
3.1 การใช้เส้นทางเฉพาะของจักรยาน       
3.2 มิจฉาชีพและอาชญากรรมในพื้นที่       
3.3 สิ่งกีดขวางบนเส้นทางจักรยาน       
3.4 ความเร็วของการจราจรในเสน้ทาง       
3.5 มุมอับทางสายตา แสงสว่างของเส้นทาง       
4. ความชัดเจนและความต่อเนื่องของโครงข่าย       
4.1 ป้ายบอกเส้นทาง และ สญัญาณไฟจราจร       
4.2 มีการใช้เส้นทางเฉพาะของจักรยาน       
4.3 มีการใช้เส้นทางแบ่งจากเขตทางเท้า      
4.4 ระดับของพื้นผิวการจราจร      
4.5 ความต่อเนื่องของเส้นทาง      
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3.2 เส้นทางจักรยานที่ท่านใช้เป็นประจำ (ลากเส้นทางท่ีท่านใช้เป็นประจำบนแผนที่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขอบเขตท่ีศึกษา 

ข้อเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................................ .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  250 

3.3 ท่านมีทัศนคติอย่างไรต่อการใช้จักรยานในการเดินทางภายในชุมชน/ย่านของท่าน ในปัจจัย
ดังต่อไปนี้ตามลำดับจากน้อยที่สุด ถึง มากที่สุด  

ท่านมทีัศนคติอย่างไรต่อปัจจัย ดังนี้ 
 
 

ระดับความพึงพอใจต่อความเหมาะสมในเส้นทาง
จักรยานแตล่ะเส้นทาง 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1. การใช้จักรยานเพ่ิมความรวดเร็ว และช่วยย่น
ระยะเวลาในการเดินทาง 

     

2. การใช้จักรยานต้องมีความสะดวกสบายของการ
เดินทางต้นทางสู่จุดหมายปลายทาง 

     

3. ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง      
4. การประชาสัมพันธ์เส้นทางจักรยาน      
5. การมีกฎในการใช้เส้นทางจักรยานและผู้ใช้ทาง
ร่วม 

     

6. การมีนโยบายส่งเสริมการใช้จักรยานจากรัฐบาล      
7. การมีจุดเช่า-ยืมจักรยานสาธารณะ      
8. มีเส้นทางลัดเพื่อเชื่อมต่อเส้นทาง      
9. มีจุดบริการสาธารณะ หรือ ร้านค้า (ร้านอาหาร 
ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน รา้นซ่อมจักรยาน ระหว่าง
เส้นทางที่ใช้) 

     

10. เส้นทางจักรยานมีความปลอดภัย      
11. เส้นทางจักรยานมีการเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะ      
ข้อเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
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4. ทางจักรยานที่มีการปรับปรุงมีผลต่อการหันมาใช้จักรยานในการเดินทางหรือใช้จักรยานในการ
เดินทางมากขึ้น ในหัวข้อต่อไปนี้ โดยวงกลมคำตอบ ตามลำดับจากน้อยท่ีสุดถึงมากที่สุด  

 ระดับความพึงพอใจต่อความเหมาะสมในเส้นทางจักรยาน 
แต่ละเส้นทาง 

1. ปรับปรุงทางจักรยานพร้อมใช้งาน น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ทางจักรยานปัจจุบัน ทางจักรยานในอนาคต 

 
ที่มา : https://pantip.com/topic/33612314 

 
 

 

2. ปรับปรุงความชัดเจนและความต่อเนื่อง
ของโครงข่ายจักรยาน 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ทางจักรยานปัจจุบัน ทางจักรยานในอนาคต 

 
เส้นทางจักรยานเดิม 

 
 

 
โครงข่ายเส้นทางจักรยานใหม่ 

3. เพ่ิมข้อกำหนดการใช้เส้นทางจักรยาน และ
ความชัดเจนของเส้นทาง เช่น ไฟแสดง
สัญญาน เสากั้นช่องจราจร 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
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ทางจักรยานปัจจุบัน ทางจักรยานในอนาคต 

  
4. ปรับปรุงความปลอดภัย เช่น เพ่ิมแสงสว่าง น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ทางจักรยานปัจจุบัน ทางจักรยานในอนาคต 

  
5. เพ่ิมสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำ 
ป้ายบอกเส้นทาง 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ทางจักรยานปัจจุบัน ทางจักรยานในอนาคต 
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6. ปรับปรุงจุดจอดจักรยาน น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ทางจักรยานปัจจุบัน ทางจักรยานในอนาคต 

  
 

7. ปรับปรุงจุดเชื่อมต่อชุมชน น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ทางจักรยานปัจจุบัน ทางจักรยานในอนาคต 

 
 

 

8. มีร้านค้า บริการรองรับผู้สัญจรทาง
จักรยาน (ร้านอาหาร-เครื่องดื่ม ร้านซ่อม
จักรยาน) 
 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ทางจักรยานปัจจุบัน ทางจักรยานในอนาคต 
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9. เพ่ิมบริการจุดเช่า-ยืมจักรยาน น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ทางจักรยานปัจจุบัน ทางจักรยานในอนาคต 
ไม่มีจุดเช่า-ยืมจักรยาน 

 
 ข้อเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประวัติผู้เขียน  

 

 



  255 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ธนัชชา  นารัตน์โท 
วัน เดือน ปี เกิด 6 ตุลาคม 2530 
สถานที่เกิด อุดรธานี 
วุฒิการศึกษา หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.) รุ่น L05-A13, 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น KU 66, พ.ศ.2553  
หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต แผน ข 
ระดับปริญญามหาบัณฑิต รุ่น MUEP11, มหาวิทยาลัยศิลปากร, พ.ศ. 2564   
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